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1 JOHDANTO 

Liikenneväylien palvelutaso muodostuu erilaisista väylän ominaisuuksista. Väylien pal-
velutaso muuttuu tien- ja radanpidon toimenpiteiden seurauksena. Tien- ja radanpidon 
toimenpiteet kohdistuvat väylien fyysisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Hoitotoi-
menpiteet kohdistuvat väylien lyhytaikaisiin ominaisuuksiin, kun taas ylläpito ja inves-
toinnit kohdistuvat väylien pitkäaikaisiin ominaisuuksiin.  

Peruspalvelutasoa määritettäessä tarkastelukohteena ovat ne liikenneväylien palveluta-
soa kuvaavat tekijät, jotka ovat alueellisen kehityksen sekä päivittäisen liikkumisen 
kannalta tärkeitä (kriittisiä) eri aluetasoilla. Alueellisen kehityksen tasapainoisuutta voi-
daan arvioida tarkastelemalla alueiden välisiä eroja esimerkiksi seuraavien tekijöiden 
suhteen: 

• kansalaisten ja yhteisöjen tyytyväisyys olosuhteisiin  

• työllisyys, työpaikkojen kehitys, talouskasvu ja väestönkehitys. 

Palvelutasoa kuvaavien tekijöiden muutoksilla voidaan viime kädessä nähdä erilaisia 
syy-yhteyksiä tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen. Palvelutasotekijät ja niiden mer-
kitsevyys vaihtelevat liikennemuodoittain eri aluetasoilla ja eri verkon osilla. Ne voivat 
muuttua myös tulevan kehityksen johdosta. 

Työssä luodaan ensin viitekehys ja määritetään intressiryhmät, jotka edustavat erilaisia 
tien- ja radanpitoon liittyviä tarkastelunäkökulmia (kuva 1). Näitä intressiryhmiä ovat 
väylien käyttäjät, väylien omistajat ja muu yhteiskunta, joilla on erilaisia tarpeita ja vaa-
timuksia liikenneväylien pidon suhteen.  

Seuraavassa työvaiheessa nämä tarpeet kartoitetaan sekä tien- että radanpidon osalta eri 
aluetasoilla/liikenneverkoilla sekä määritetään palvelutasotekijöiden merkitys (tärkeys-
aste) eri intressiryhmien kannalta. 

Tämän jälkeen määritellään edellisen työvaiheen ”merkittävyysluokituksen” tuloksena 
kaikkein tärkeimmät (kriittiset) palvelutasotekijät sekä niiltä vaadittava taso ja keinot, 
joiden avulla tämä taso voidaan saavuttaa.  

Lopuksi määritetään tien- ja radanpidon peruspalvelutaso kriittisten palvelutasotekijöi-
den yhdistelmänä. Tämä peruspalvelutaso kuvastaa nykytilannetta sekä tulevaisuudessa 
vakaan kehityksen mukaista tilannetta. On myös tarpeen arvioida, tuleeko peruspalvelu-
taso muuttumaan toisaalta kasvavilla ja toisaalta vähemmän kehittyvillä alueilla seuraa-
van parin vuosikymmenen aikana tapahtuvan kehityksen johdosta. 

 



Kuva 1. Työvaiheet ja työn sisältö.

VÄYLÄN KÄYTTÄJÄ 
 

• Henkilöauton käyttäjä 
• Joukkoliikenteen matkus-

taja 
• Jalankulkija ja pyöräilijä 
• Tavaraliikenne 

VÄYLÄN OMISTAJA 
 

• Valtio 

• Kunnat 

• Yksityiset 

YHTEISKUNTA 
 

• Liikennepolitiikan tavoi-
tealueet 

VÄYLÄN KÄYTTÄJÄN 
TARPEET/ PAL-

VELUTASOTEKIJÄT 
 

• Turvallisuus ja terveys 
• Saavutettavuus 
• Sujuvuus 
• Kustannustehokkuus 
• Täsmällisyys 
• Matkustusmukavuus 
• Taloudellisuus 
• Ympäristötekijät 

VÄYLÄN OMISTAJAN 
TARPEET/ PAL-

VELUTASOTEKIJÄT 
 

• Taloudellinen hoito ja 
ylläpito 

• Taloudellinen rakenta-
minen 

YHTEISKUNNAN 
TAVOITTEET/ PAL-
VELUTASOTEKIJÄT 

 

• Väestön liikkumismahd. 
• Elinkeinoelämän toimin-

tamahd. 
• Turvallisuus 
• Alueellinen ja sosiaalinen 

tasa-arvo 
• Yhteiskuntatalous 

• Ympäristötekijät 

PALVELUTASOTEKIJÖIDEN MERKITYS ERI 
ALUETASOILLA / LIIKENNEVERKOILLA 

 

Tienpito:    Radanpito: 
päätieverkko   vilkasliik. rataverkko 
katu- ja taajamatieverkko  lähiliikenneradat 
alempiasteinen tieverkko  vähäliikent. rataverkko 
yksityistiet 

KRIITTISET PALVELUTASOTEKIJÄT JA KEINOT 
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI ERI ALUETASOILLA / 

LIIKENNEVERKOILLA 

TIEN- JA RADANPIDON PERUSPALVELUTASO 

PERUSPALVELUTASO 
KASVAVILLA 

ALUEILLA 

PERUSPALVELUTASO 
VÄESTÖLTÄÄN VÄHE-

NEVILLÄ ALUEILLA 
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2. TIEN- JA RADANPITOON LIITTYVÄT TARKASTELU-
NÄKÖKULMAT 

2.1 Tarkastelukehikko 

Tienpidolla tarkoitetaan tienpitäjänä toimivan Tiehallinnon toimenpiteitä yleisten tei-
den hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tiehallinnossa toimenpiteet on ryh-
mitelty tuotteiksi. Tienpitoa ovat hoito, ylläpito ja korvausinvestoinnit, laajennus- ja 
uusinvestoinnit, suunnittelu, liikenteen hallinta ja maanhankinta. 

Radanpidolla tarkoitetaan radanpitäjänä toimivan Ratahallintokeskuksen toimenpiteitä 
rataverkon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Radanpitoon kuuluu perusradanpito (kun-
nossapito ja korvausinvestoinnit), rataverkon kehittäminen (laajennus- ja uusinvestoin-
nit) sekä liikenteenohjaus.  

Liikenneväylien palvelutaso tarkoittaa liikenneväylien laatua liikenteessä mukana ole-
vien sekä muun yhteiskunnan kannalta. Liikenneväylien palvelutasolle voidaan määri-
tellä eri intressiryhmien tarpeiden mukaan eri ”tasoja”, kuten väylänpidon maksimitaso, 
väylän käyttäjien odottama taso, yhteiskuntataloudellinen tai väylänpitäjän kustannukset 
minimoiva optimitaso, väylänpidon nykytaso tai väylänpidon minimitaso. 

Liikenneverkon peruspalvelutasolla tarkoitetaan sitä tasoa, jota tasapainoisen alueelli-
sen kehityksen ja säännöllisen, päivittäisen liikkumisen turvaaminen vähintään edellyt-
tää. Alueellisesti tasapainoinen kehitys tarkoittaa liikennejärjestelmän tavoitteena sitä, 
että liikennejärjestelmä tukee eri aluetasoille määriteltyjä alueidenkäyttötavoitteita tai ei 
ainakaan ole niiden kanssa ristiriidassa. 

Peruspalvelutaso -käsitteen määrittämiseksi tulee sille luoda viitekehys (kuva 2). Tien- 
ja radanpidon osalta viitekehys koostuu seuraavista osa-alueista (ulottuvuuksista), joilla 
on omia väylänpitoon liittyviä tarpeita ja jotka vaikuttavat peruspalvelutason määrittä-
miseen: 

aluetaso: valtakunnalliset, kaupunkiseutujen, haja-asutusalueiden tarpeet 

aluekehitys: kasvavien ja vähemmän kehittyvien alueiden tarpeet 

liikennemuoto: henkilöliikenteen (henkilöauto-, joukko- ja kevyt liikenne) ja tavaralii-
kenteen tarpeet 

liikenneverkko: päätieverkkoon, katu- ja taajamatieverkkoon sekä alempiasteiseen tie-
verkkoon liittyvät tarpeet, vilkasliikenteiseen rataverkkoon, lähiliikenneratoihin ja vähä-
liikenteisiin rataosiin liittyvät tarpeet 

väylän omistajat: väylien omistajien tarpeet ja resurssit 

väylän käyttäjät: asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet 

yhteiskunta: yhteiskunnalliset tavoitteet liikennepoliittisiin tavoitealueisiin liittyen. 
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Aluekehitys vaikuttaa liikenneväylien pidon tarpeisiin ja vastaavasti liikenneväylien 
pidolla kyetään vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen. Väestöltään kasvavilla ja vähe-
nevillä alueilla tarpeet tien- ja radanpidon suhteen ovat osin erilaiset. Liikennemäärien 
vähentyminen muuttotappioalueilla on vaikeuttanut näiden alueiden liikenneväylien yl-
läpitoa käytettävissä olevilla resursseilla, kun taas kasvavilla alueilla vaatimukset väy-
länpidon suhteen ovat entisestään lisääntyneet. 

Väylän käyttäjillä ja väylän omistajilla on erilaisia tarpeita väylänpidon suhteen. Väylän 
omistajien tavoitteena on taloudellinen väylänpito (taloudellisuusnäkökulma). Se edel-
lyttää väylien hoidon ja rakenteellisen kunnon ylläpitämistä riittävän hyvällä tasolla ta-
loudellisesti. 

Väylien käyttäjien osalta korostuu liikenneverkon luoma saavutettavuus (saavutetta-
vuusnäkökulma). Liikkumistarpeiden mukaan väylän käyttäjät voidaan jakaa kahteen 
ryhmään. Asukkailla on tarve työssäkäyntiin, asiointiin ja vapaa-ajan matkoihin, mikä 
luo omia edellytyksiä liikenneväylien palvelutasolle. Yrityselämällä on tarve sujuviin, 
täsmällisiin ja kustannustehokkaisiin kuljetuksiin, mikä asettaa omat vaatimuksensa 
liikenneväylien palvelutasolle. 

 

 
 

Kuva 2. Työn tarkastelukehikko. 
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2.2 Liikenneverkot 

2.2.1 Tieverkko 

Erilaisia tieliikenteen väyliä on Suomessa noin 382 000 km, joista yleisiä teitä on noin 
78 000 km. Yleiset tiet jaetaan niiden toiminnallisen merkityksen mukaan valta-, kanta-, 
seutu- ja yhdysteihin. Valtakunnan tasolla yleisen tieverkon rungon muodostavat maa-
kunta- ja aluekeskuksia toisiinsa yhdistävä päätieverkko, johon sisältyvät valta- ja kan-
tatiet. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja aluekeskuksia toisiinsa ja toimivat tärkeimpinä 
ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet yhdistävät puolestaan kaupunkiseudut tärkeim-
piin liikennesuuntiin ja täydentävät valtatieverkkoa.  

Haja-asutusalueiden tieverkon rungon muodostaa alempiasteinen tieverkko, johon 
kuuluvat seututiet, yhdystiet ja yksityiset tiet. Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhte-
yksiä ja keräävät liikennettä päätieverkolle. Pääosa yhdysteistä on sen sijaan melko puh-
taasti paikallista maankäyttöä ja alueiden virkistyskäyttöä palvelevia teitä, eivätkä ne 
toiminnallisesti juurikaan poikkea yksityisistä teistä. Yhdystieverkkoa täydentää yksi-
tyistieverkko, joita on yhteensä noin 280 000 km ja joista lähes 100 000 km on päivit-
täin ja ympärivuotisesti liikennöityjä pysyvän asutuksen pääsyteitä tai muuten liikenteel-
lisesti merkittäviä teitä. 

Tieliikenteen osalta katu- ja taajamatieverkko muodostaa kaupunkien ja taajamien 
liikenneinfrastruktuurin rungon, mutta myös osa yleisestä tieverkosta palvelee kaupun-
kien ja taajamien tieliikennettä. Katuja ja kaavateitä on Suomessa yhteensä noin 24 000 
km. Kevyen liikenteen väyliä on noin 11 000 km. 

2.2.2 Rataverkko 

Rataverkon laajuus oli vuoden 2000 lopussa valtion rataverkon osalta 5854 kilometriä. 
Päärataverkon laajuus oli 5644 kilometriä ja sivuratojen pituus 210 kilometriä (pääosin 
pistoraiteita). Valtion rataverkon lisäksi on lähinnä teollisuus- ja terminaalialueille joh-
tavia yksityisraiteita noin 1210 raidekilometriä.  

Vähäliikenteiseen rataverkkoon kuuluu sellaiset laajemman rataverkon osat, joilla 
vuotuinen tavaraliikenne on alle miljoona bruttotonnia. Tämä liikenne voi koostua joko 
pelkästään tavaraliikenteestä tai sekä tavara- että henkilöliikenteestä. Näin määriteltynä 
vähäliikenteisiä ratoja oli noin 1300 kilometriä vuonna 1998. Pienväylätyöryhmän suo-
situsten mukaisesti vähäliikenteisen radan tavaraliikenteen määrän raja on laskettu myö-
hemmin 0,5 miljoonaan bruttotonniin vuodessa. Näin määriteltynä vähäliikenteisten 
ratojen yhteispituus laskee noin puoleen aikaisemmasta. Loput valtion rataverkosta kuu-
luu ns. vilkasliikenteiseen rataverkkoon, jolla liikennöi sekä henkilö- että tavaralii-
kennettä. 

Lisäksi pääkaupunkiseudulla rautateiden lähiliikenne palvelee kaupunkiseudun henki-
löliikennettä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenneratojen pituus on yhteensä noin 170 km. 
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2.3 Intressiryhmät 

2.3.1 Väylän käyttäjät 

Väylän käyttäjiä ovat ne, jotka jalan tai ajoneuvolla kulkien käyttävät väylää. Väylän 
käyttäjiä ryhmiteltäessä voidaan tehdä jako henkilö- ja tavaraliikenteen välillä. Henkilö-
liikenteen osalta eri väylän käyttäjinä voidaan tieverkolla erottaa henkilöauton käyttäjä, 
linja-automatkustaja sekä jalankulkija ja pyöräilijä. Rataverkon käyttäjiä henkilöliiken-
teessä ovat junamatkustajat. 

Tavaraliikenteen osalta väylän käyttäjiä tieverkolla ovat eri elinkeinoaloja edustavat yri-
tykset (esimerkiksi kaupan ja teollisuuden yritykset). Ne hoitavat kuljetukset joko omal-
la kalustolla tai antavat kuljetukset jonkun kuljetusyrittäjän tehtäväksi. Myös yksityiset, 
lähinnä maa- ja metsätaloutta harjoittavat henkilöt ovat tavaraliikenteen osalta väylän 
käyttäjiä tieverkolla. Rataverkon käyttäjiä tavaraliikenteessä ovat pääasiassa teollisuus-
yritykset. 

Väylän palvelutasolla tarkoitetaan väylän laatua väylän käyttäjän kannalta. Väylän laa-
tua voidaan kuvata erilaisilla palvelutasotekijöillä, joiden kautta väylän käyttäjät koke-
vat liikenneväylän toiminnalliset ominaisuudet.  

 

Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteessä väylän käyttäjien kannalta keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat: 

• turvallisuus ja terveys 

• saavutettavuus 

• sujuvuus 

• matkustusmukavuus 

• taloudellisuus 

• ympäristötekijät. 

 

Turvallisuus ja terveys tarkoittaa ihmisten fyysistä turvallisuutta, turvallisuuden tun-
netta ja terveyden tilaa. Turvallisuudentunne on kokemusperäinen ja tarkoittaa tienkäyt-
täjän kokemaa riskiä joutua liikenneonnettomuuteen tai väkivallan uhriksi. Useimmilla 
tien fyysisillä ja toiminnallisilla ominaisuuksilla voi olla merkitystä tienkäyttäjän koke-
maan turvallisuuteen. Todellinen onnettomuuksien määrä ja niiden vakavuus ovat tien 
ominaisuuksien lisäksi riippuvaisia mm. tienkäyttäjän ja ajoneuvojen ominaisuuksista. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan yleensä eri toimintojen saavuttamisen helppoutta ja eri 
alueiden sijainnin edullisuutta. Tässä tarkastelussa saavutettavuudella tarkoitetaan lä-
hinnä liikenneväylän liikennöitävyydestä ja liikennekelpoisuudesta johtuvaa tiettyjen 
alueiden tai palvelujen saavuttamisen mahdollisuutta ja helppoutta. 
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Sujuvuudella tarkoitetaan liikkumisen joustavuutta ja vaivattomuutta. Tieliikenteen 
sujuvuuteen vaikuttavat liikenteellisen välityskyvyn ja liikennöitävyyden lisäksi esimer-
kiksi tiemerkintöjen näkyvyys, tieympäristön selkeys ja esteettömyys, tien käytön rajoi-
tukset sekä liikennetiedotuksen laatu. Rautatieliikenteen sujuvuuteen vaikuttaa ensisijai-
sesti rataverkon välityskyky eli ratakapasiteetti. 

Matkustusmukavuudella tarkoitetaan matkan miellyttävyyttä ja helppoutta, johon 
joukkoliikennematkoilla kuuluu myös mahdollisuus työntekoon. Matkustusmukavuu-
teen voi sisältyä myös ympäristön houkuttelevuus, esteettisyys ja valaistus. 

Taloudellisuudella tarkoitetaan mahdollisimman edullista suhdetta palvelutason ja kus-
tannusten välillä. Liikennejärjestelmän kustannuksia ovat väylä- ja liikennepalvelujen 
tuottamisen kustannukset, liikenteen ihmisiin ja luontoon kohdistuvien haittojen kustan-
nukset sekä liikkumisen kustannukset yrityksille ja kotitalouksille.  

Ympäristötekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristötekijöiden arvostusta sekä 
viihtyisää liikenneympäristön tilaa. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteessä väylän käyttäjien kannalta keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat: 

• kustannustehokkuus 

• täsmällisyys 

• saavutettavuus. 

 

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kuljetuskustannus kuljetettavaa yksik-
kömäärää kohti on mahdollisimman pieni. Kustannustehokkuutta haetaan käyttämällä 
kuljetuskalustoa, jonka kantavuus sallii suuret kuormapainot. Nämä puolestaan edellyt-
tävät liikenneväyliltä hyvää kantavuutta. 

Täsmällisyydellä tarkoitetaan kuljetusten perillä oloa sovittuna aikana eli kuljetusaika-
taulujen pitävyyttä. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan tavaran nouto- tai purkauspaikkojen saavuttamisen 
helppoutta. Väylän liikennöitävyys ja liikennekelpoisuus vaikuttavat ensisijaisesti saa-
vutettavuuteen. 

 

2.3.2 Väylän omistaja 

Väylän omistajalla tarkoitetaan yhteisöä, yritystä tai yksityistä henkilöä, joka omaisuu-
teen väylä virallisesti lasketaan kuuluvan. 

Väylän omistajana on yleisen tieverkon osalta Tiehallinto ja yleisen rataverkon osalta 
Ratahallintokeskus. 

Väylän omistajien kannalta keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat: 

• taloudellinen hoito ja ylläpito 

• taloudellinen rakentaminen. 
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Taloudellisella hoidolla ja ylläpidolla tarkoitetaan sitä, että väylä pidetään hoidon ja 
ylläpidon toimenpitein liikennettä ja kuljetuksia tyydyttävässä kunnossa mahdollisim-
man pienin kustannuksin. Taloudellisen hoidon ja ylläpidon päämääränä on liikennöitä-
vyyden varmistaminen ja väyläpääoman säilyttäminen. 

Taloudellisella rakentamisella tarkoitetaan sitä, että väylän rakentamiskustannukset 
väylälle asetettuihin tavoitteisiin, laatuun ja kestävyyteen nähden ovat mahdollisimman 
pienet. 

Lisäksi väylän omistajan tulee ottaa huomioon väylän käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeet. 

2.3.3 Muu yhteiskunta 
 
Muulla yhteiskunnalla tarkoitetaan eri yhteiskunnallisten sektorien edustamaa näkö-
kulmaa tien- ja radanpitoon liittyen. 

Muun yhteiskunnan kannalta keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat: 

• alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 

• väestön liikkumismahdollisuudet 

• elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet 

• turvallisuus 

• yhteiskuntatalous 

• ympäristötekijät. 

Alueellista tasa-arvoa pidetään liikennepoliittisena, aluepoliittisena ja alueidenkäytön 
tavoitteisiin liittyvänä kysymyksenä. Keskeistä on väestön ja elinkeinoelämän tarpeiden 
huomioon ottaminen eri tavoin kehittyvillä alueilla. Toisaalta voidaan tehdä myös seu-
raavanlainen teoreettinen jako: 

• liikkumisen alueellisessa tasa-arvossa keskeistä on ihmisten liikkumismahdollisuuk-
sien turvaaminen eri alueilla 

• liikenteen alueellisessa tasa-arvossa keskeistä on eri alueiden kehittäminen liikenne-
järjestelmään sisältyvien toimenpiteiden avulla. 

Sosiaalisessa tasa-arvossa keskeistä on eri ihmisryhmien tasa-arvo liikkumismahdolli-
suuksissa ja liikenteen haittojen jakautumisessa. Liikkumisen sosiaalisessa tasa-arvossa 
on tärkeää, että pystyy tyydyttämään liikkumistarpeensa riippumatta taloudellisista, fyy-
sisistä tai henkisistä ominaisuuksista. Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa myös, 
että yksi kulkumuoto ei saisi olla dominoivassa asemassa muihin kulkumuotoihin näh-
den. 

Väestön liikkumismahdollisuudet ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet kuuluvat 
alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon käsitteisiin, mutta tarkemmin määriteltynä väestön 
liikkumismahdollisuuksilla tarkoitetaan liikenneväylän varren asukkaiden mahdolli-
suutta käyttää liikenneväylää päivittäiseen liikkumiseen, jota ovat esim. työmatkat, asi-
ointimatkat ja vapaa-ajan matkat. Vastaavasti elinkeinoelämän toimintamahdolli-
suuksilla tarkoitetaan liikenneväylän varrella sijaitsevien yritysten mahdollisuutta käyt-
tää liikenneväylää toimintojensa edellyttämässä laajuudessa. 
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Yhteiskuntataloudella tarkoitetaan pyrkimystä yhteiskuntataloudelliseen kannattavuu-
teen, mikä tarkoittaa yhteiskuntataloudellista tehokkuutta resurssien allokoinnissa tulon-
jako- ja tasa-arvonäkökohdat huomioon ottaen. 
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3. PALVELUTASOTEKIJÖIDEN MERKITYS ERI 
LIIKENNEVERKOILLA 

3.1 Henkilöliikenne 

3.1.1 Yleistä 

Kotimaan henkilöliikenteen suorite vuonna 2000 oli 69,7 mrd. henkilökilometriä. Tästä 
henkilöautoliikenteen osuus oli noin 80 %, linja-autoliikenteen noin 7 %, kevyen liiken-
teen noin 6 % ja rautatieliikenteen noin 5 %. Henkilöliikenteessä suoritteen kasvu on 
viime vuosikymmeninä kanavoitunut lähes kokonaisuudessaan henkilöautoliikentee-
seen. 

Keskimäärin noin neljännes kaikista matkoista tehdään kävellen tai pyöräillen. Kevyt 
liikenne on vallitseva kulkumuoto lyhyillä matkoilla, mutta jo 1–3 kilometrin matkoista 
yli puolet on henkilöautomatkoja. 

Kuvassa 3 on esitetty väylän käyttäjien tarpeet ja niiden merkitys henkilöliikenteen osal-
ta. 

3.1.2 Henkilöauton käyttäjä 

Päätieverkolla henkilöauton käyttäjän tavoitteena on päästä mahdollisimman sujuvasti 
lähtöpaikasta määräpaikkaan. Henkilöauton käyttäjä arvostaa myös matkustusmuka-
vuutta erityisesti pitkillä matkoilla. Lisäksi turvallisuus on erittäin merkittävä tekijä 
henkilöauton käyttäjän kannalta erityisesti päätieverkolla ja turvallisuuden merkitys pal-
velutasotekijänä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 

Katu- ja taajamatieverkolla sekä alempiasteisella tieverkolla sujuvuus ja matkustusmu-
kavuus eivät ole yhtä merkittäviä tekijöitä kuin päätieverkolla, koska näillä verkoilla 
matkat ovat lyhyempiä ja muutenkin ollaan totuttu ruuhkaisiin tai muuten huonompiin 
liikennöintiolosuhteisiin. Sen sijaan alempiasteisella tieverkolla saavutettavuus korostuu 
voimakkaasti, sillä teiden hoidon ja ylläpidon puutteet hidastavat tai jopa estävät myös 
henkilöauton käyttäjän matkantekoa. Tämä ei taas yleensä ole merkittävä ongelma pää-
tieverkolla eikä katu- ja taajamatieverkolla.  

Voidaan myös todeta, että taloudellisuudella ja ympäristötekijöillä on henkilöauton 
käyttäjän kannalta pieni merkitys kaikilla tieverkoilla eivätkä ne muodostu merkittäviksi 
palvelutasotekijöiksi. 

3.1.3 Linja-automatkustaja 

Linja-automatkustajan kannalta päätieverkolla korostuvat sujuvuus ja matkustusmuka-
vuus. Pitkillä matkoilla linja-automatkustajan on tarve päästä nopeasti ja mukavasti 
määränpäähän. Myös turvallisuus on merkittävä palvelutasotekijä ja linja-auto voi usein 
erityisesti päätieverkolla esimerkiksi huonoissa sääolosuhteissa muodostaa vaihtoehdon 
henkilöautolle turvallisuustekijöihin perustuen.  
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Myös katu- ja taajamatieverkolla linja-automatkojen sujuvuus korostuu, erityisesti työ- 
ja asiointimatkojen osalta. Sen sijaan matkustusmukavuus ja turvallisuus eivät muodos-
tu yhtä merkittäväksi tekijäksi kaupunkien sisäisessä linja-autoliikenteessä. Alempias-
teisella tieverkolla saavutettavuus on oleellinen palvelutasotekijä myös linja-
automatkustajan kannalta.  

Taloudellisuus on merkittävä palvelutasotekijä kaikilla tieverkoilla. Sen sijaan ympäris-
tötekijöillä on merkitystä katu- ja taajamatieverkolla kaupunkien sisäisessä linja-
autoliikenteessä ja se voi joissain tapauksissa olla kulkumuodon valintaan oleellisesti 
vaikuttava tekijä, toisin kuin päätieverkolla ja alempiasteisella tieverkolla. 

3.1.4 Junamatkustaja 

Junamatkustajan osalta korostuu samojen palvelutasotekijöiden merkitys kuin linja-
automatkustajallakin. Sujuvuuden merkitys on keskeinen erityisesti vilkasliikenteisellä 
rataverkolla sekä lähiliikenteessä ja sen merkitys tulee kasvamaan nopean junaliikenteen 
kehittämisen myötä vilkasliikenteisellä rataverkolla. Myös matkustusmukavuus on hy-
vin merkittävä tekijä ja sen merkitys tulee kasvamaan erityisesti pitkillä junamatkoilla.  

Junaliikenteen turvallisuus koetaan myös merkittäväksi tekijäksi ja se voi joissain tapa-
uksissa vaikuttaa myös kulkumuodon valintaan. Junaliikenteen turvallisuuden merkitys 
palvelutasotekijänä tulee myös kasvamaan tulevaisuudessa ja turvallisuuden lisääminen 
onkin keskeisellä sijalla radanpidossa. 

Vähäliikenteisellä rataverkolla sujuvuuden ja matkustusmukavuuden merkitys ei ole 
kovin suuri, vaan ylipäätään se, kuuluvatko syrjäisemmät alueet junaliikenteen saavutet-
tavuusalueeseen. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä myös ympäristötekijät ovat mer-
kittäviä ja voivat vaikuttaa kulkumuodon valintaan. 

3.1.5 Jalankulkija ja pyöräilijä 

Jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta kävely ja pyöräily on terveellinen, rentouttava 
ja ilmainen tapa liikkua. Lisäksi erityisesti kävely on aina myös osa muilla kulkutavoilla 
tehtyä matkaa. Jalankulku ja pyöräily keskittyvät pääasiassa katu- ja taajamatieverkolle, 
vaikka myös päätieverkolla ja alempiasteisella tieverkolla on kevyttä liikennettä.  

Turvallisuus on merkittävä tekijä kaikilla tieverkoilla, mutta on erityisen merkittävä ka-
tu- ja taajamatieverkolla. Myös terveydelliset tekijät vaikuttavat usein oleellisesti käve-
lyyn ja pyöräilyyn ja ovat siten hyvin merkittäviä tekijöitä. Turvallisuuden ja terveyden 
merkityksen voidaan arvioida myös kasvavan tulevaisuudessa.  

Myös sujuvuus ja saavutettavuus sekä esteettömyys ovat hyvin merkittäviä tekijöitä ja-
lankulkijoille ja pyöräilijöille katu- ja taajamatieverkolla. Sen sijaan päätieverkolla ja 
alempiasteisella tieverkolla näiden palvelutasotekijöiden merkitys on pienempi.  

Ympäristötekijöiden merkitystä on myös painotettava kevyen liikenteen osalta katuver-
kolla. Usein kävely tai pyöräily valitaan kulkumuodoksi juuri ympäristönäkökohtien 
takia. Tämän tekijän arvostus tulee myös kasvamaan tulevaisuudessa. Toisaalta viihtyisä 
liikkumisympäristö houkuttelee kävelemään tai pyöräilemään. 
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Kuva 3. Eri palvelutasotekijöiden merkitys ja arvioitu kehityssuunta henkilöliikentees-
sä. 

3.2 Tavaraliikenne 

3.2.1 Yleistä 

Toimiva tavarankuljetusjärjestelmä on nykyaikaisen yhteiskunnan peruspilareita. Tava-
rankuljetusjärjestelmän keskeisiä osatekijöitä ovat tavarankuljettajat, liikenneväylät ja 
varastot. Elinkeinoelämän tuotanto- ja rakennemuutosten myötä varastoinnin tarve ja 
määrä on pienentynyt jyrkästi. Varastot ovat siirtyneet osaksi kuljetuskalustoa.  

Yli 90 % kotimaan tavarakuljetuksista on tie- tai rautatiekuljetuksia. Vuonna 2000 tie-
liikenteen osuus kotimaan tavarakuljetuksista tonneina mitattuna oli 89 % ja kuljetus-
suoritteella (tonnikilometrit) mitattuna 68 %. Rautatieliikenteen vastaavat luvut olivat 9 
% ja 25 %. Laadukas tien- ja rautatienpito luovat perustan kotimaan tavaraliikenteen 
sujuvuudelle ja elinkeinoelämän toimivuudelle. 

3.2.2 Tieverkko 

Kuvassa 4 on esitetty elinkeinoelämän eri toimialojen tavarankuljettajien tarpeet ja nii-
den merkitys tiekuljetuksissa. 
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Perusteollisuuden (metsä-, metalli- ja kemianteollisuus) kuljetukset ovat keskittyneet 
suurelta osin pääteille. Päätiekuljetuksissa tärkeintä on kustannustehokkuus. Kuljetuk-
sissa käytetään suuria kuormakokoja, jotka edellyttävät pääteiltä suurta rakenteellista 
kantavuutta. Vaikka perusteollisuuden kuljetuksissa tärkeintä on suuri kustannustehok-
kuus, on täsmällisyyden merkitys kasvamassa.  

Katu- ja taajamatieverkolla perusteollisuuden kuljetukset ovat hyvin vähäisiä. Kuljetuk-
sille on kuitenkin tärkeää päästä sujuvasti katuverkon läpi. 

Alempiasteisella tieverkolla perusteollisuuden kuljetukset ovat suurelta osin metsäteol-
lisuuden puuraaka-ainekuljetuksia. Teollisuusyritykset ovat puunkuljetuksissa siirtyneet 
jatkuviin ympärivuotisiin kuljetuksiin. Puuta ajetaan nykyisin myös yöaikaan ja viikon-
loppuisin. Siksi saavutettavuus on näille kuljetuksille erittäin tärkeää. Saavutettavuuden 
merkitys tulee jatkossa edelleen kasvamaan, sillä metsäteollisuuden puuvarastot tehdas-
alueilla ovat hyvin pienet ja puun kuljetusten reaaliaikaisuus puun käyttöön nähden li-
sääntyy.  

Korkean jalostusasteen teollisuuden kuljetukset ovat keskittyneet suurelta osin pää-
teille sekä satamiin ja lentoasemille johtaville terminaaliyhteyksille. Näille kuljetuksille 
hyvin merkittävä ja varsin usein hintaa tärkeämpi tekijä on täsmällisyys. Täsmällisyyden 
merkitys korkean jalostusasteen teollisuuden kuljetuksissa tulee tulevaisuudessa kasva-
maan. Koska korkean jalostusasteen tuotteita valmistava teollisuus sijaitsee suureksi 
osaksi kasvukeskuksissa hyvien päätieyhteyksien läheisyydessä, ei kulkuyhteyksissä ole 
ongelmia. 

Kaupan jakelukuljetukset käyttävät päätieverkon lisäksi myös alempiasteisia teitä ja 
katuja. Kaupan jakelukuljetuksissa tärkeintä on täsmällisyys. Sen merkitys on kaupan 
varastojen vähentymisen myötä vain kasvanut. Kuljetusten tulee olla myös taloudellisia 
ja niiden tulee sujua jokaiseen myyntipisteeseen niin alempiasteisen tien kuin kadunkin 
varrella. Pääteillä kaupan kuljetuksissa on myös pitkän matkan kuljetuksia, jolloin täs-
mällisyyden merkitys kasvaa.  

Paikallisten elinkeinojen kuljetukset  kuormittavat elinkeinoelämän kuljetuksista suh-
teellisesti eniten alempiasteista tieverkkoa. Monet maatalouden kuljetuksista ovat sään-
nöllisiä (esimerkiksi broileri- ja kanatilojen rehu- ja tuotekuljetukset), jotkut useamman 
kerran viikossa toistuvia (esimerkiksi maitokuljetukset). Näiden kuljetusten perille pää-
sy vuoden kaikkina aikoina on maatalousyrittäjälle välttämätöntä. Kuljetukset tapahtu-
vat nykyisin suurilla yksiköillä kuljetuskustannusten pienentämiseksi. 

3.2.3 Rataverkko 

Kuvassa 4 on esitetty myös eri teollisuuden alojen tavarankuljettajien tarpeet ja niiden 
merkitys rautatiekuljetuksissa. 

Metsäteollisuus käyttää kuljetuksissaan paljon rautateitä. Vilkasliikenteisten ratojen 
kuljetukset ovat sekä tuote- että puuraaka-ainekuljetuksia. Vähäliikenteisillä radoilla 
kuljetukset ovat lähes yksinomaan puuraaka-ainekuljetuksia. Metsäteollisuuden rauta-
tiekuljetuksissa kustannustehokkuus on keskeinen palvelutasotekijä. 

Metalliteollisuuden kuljetukset ovat keskittyneet huomattavilta osin rataverkolle. Kul-
jetukset ovat usein suuria ja painavia. Kuljetuksissa on tärkeintä kustannustehokkuus 
niin vilkasliikenteisillä radoilla kuin vähäliikenteisillä radoillakin. Rautatiekuljetusten 
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tärkeyttä metalliteollisuudelle kuvastaa myös se, että monille suurille metalliteollisuu-
den yrityksille on oma teollisuusraide. 

Kemian teollisuuden kuljetukset ovat keskittyneet vilkasliikenteiselle rataverkolle. 
Myös näissä kuljetuksissa keskeinen tekijä on kustannustehokkuus. Täsmällisyyden 
merkitys kemian teollisuuden kuljetuksissa on kasvamassa.  

 

Kuva 4. Eri palvelutasotekijöiden merkitys ja arvioitu kehityssuunta tavaraliikentees-
sä. 
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3.3 Väylän omistajien tarpeet 

3.3.1 Yleistä 

Kaikkien väylän omistajien tavoitteena on käyttäjien tarpeita riittävän hyvin palveleva ja 
mahdollisimman taloudellinen väylänpito kuitenkin niin, että väyläpääoma voidaan säi-
lyttää mahdollisimman kauan ja pienin kustannuksin koko väylän elinkaaren ajan. Julki-
sen tahon (valtio ja kunnat) omistajien tulee tyydyttää väylän käyttäjiltä ja yhteiskunnan 
suunnalta tulevia tarpeita. Kuvassa 5 on esitetty väylän omistajien tarpeet ja niiden mer-
kitys. 

3.3.2 Valtio väylän omistajana 

Valtion toimiessa väylän omistajana on sille erittäin tärkeää väylien taloudellinen hoito 
ja ylläpito sekä käyttäjien tarpeiden tyydyttäminen koko tie- ja rataverkolla. Väyläpää-
oman säilyttäminen päätieverkolla ja vilkasliikenteisellä rataverkolla sekä lähiliikenne-
radoilla on keskeinen päämäärä.  

Käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeiden tyydyttäminen on erittäin merkittävä tekijä väylän 
omistajan kannalta. Taloudellisen rakentamisen merkitys valtiolle on pienempi kuin 
hoidon ja ylläpidon, sillä hoitoon ja ylläpitoon käytetään vuosittain huomattavasti 
enemmän rahaa kuin rakentamiseen. Koska väylänpidon rahoitus jatkunee niukkana 
myös tulevaisuudessa, väylien taloudellisen hoidon, ylläpidon ja rakentamisen merkitys 
tulee kasvamaan. 

3.3.3 Kunnat väylän omistajana 

Kunnan toimiessa väylän omistajana on sille erittäin merkittävää katuverkon taloudelli-
nen hoito ja ylläpito ja käyttäjien tarpeiden tyydyttäminen. Kunnan omistamien yksityis-
ten teiden tai ratojen määrä on suhteellisen vähäinen ja ne ovatkin jääneet kunnissa vä-
hemmälle huomiolle.  

Koska kuntien väylänpidon rahoitus jatkunee niukkana myös tulevaisuudessa, väylien 
taloudellisen hoidon, ylläpidon ja rakentamisen merkitys tulee kasvamaan. 

Kuntien väylänpidossa on suuria eroja. Kasvualueiden kunnat ovat yleensä kyenneet 
pitämään katuverkkonsa liikennettä tyydyttävässä kunnossa, mutta monissa muuttotap-
pioalueiden kunnissa ja kaupungeissa katuverkon ylläpitoon ja korvausinvestointeihin ei 
ole voitu osoittaa riittävää rahoitusta. 
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Kuva 5. Eri palvelutasotekijöiden merkitys ja arvioitu kehityssuunta väylän omistajien
 kannalta. 

 

3.3.4 Yksityiset väylän omistajana 

Yksityisten toimiessa väylän omistajina on heille hyvin merkittävää väylien (yksityisten 
teiden ja ratojen) taloudellinen hoito ja ylläpito sekä käyttäjien tarpeiden tyydyttäminen. 
Väylien rakentaminen on vähäistä, minkä vuoksi taloudellinen rakentaminen ei ole yhtä 
merkittävää kuin hoito ja ylläpito. Yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämisellä ei ole yksi-
tyisten väylien omistajille merkitystä. 

Valtion kunnossapitoavustusten loppumisen myötä yksityisten teiden kunto on selvästi 
heikentynyt, mikä lisää taloudellisen tienpidon merkitystä. Tiekunnat hoitavat yleensä 
vain aivan välttämättömimmät hoito- ja ylläpitotyöt. Myös teollisuusyritysten omistamat 
rataosuudet (teollisuusraiteet) ovat yleensä valtion ratoja huonommassa kunnossa. 

3.4 Yhteiskunnalliset tavoitteet 

3.4.1 Yleistä 

Yhteiskunnan liikenneväylien pitoon kohdistamat tarpeet voidaan määritellä liiken-
nepoliittisen tavoitteiston kautta. Liikennepolitiikan tavoitteena on älykäs ja kestävä 
liikkuminen ja kuljettaminen, jossa otetaan huomioon taloudelliset, ekologiset, sosiaali-
set ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat. 

Tällä hetkellä voimassa oleva tavoitealueiden jäsentely on seuraava: 

• liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset 

• turvallisuus ja terveys 

• sosiaalinen kestävyys 
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• alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 

• luontoon kohdistuvat haitat. 
 
Kuvassa 6 on esitetty yhteiskunnalliset tarpeet ja niiden merkitys tien- ja radanpidon 
osalta. 
 

3.4.2 Yhteiskunnalliset tavoitteet tien- ja radanpidossa 

 
Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 
 

Merkittävänä yhteiskunnallisena tavoitteena on myötävaikuttaa alueellisen ja sosiaali-
sen tasa-arvon tukemiseen tie- ja rautatieverkon kehittämisen kautta. Valtakunnalliset ja 
alueelliset yhteistyötahot painottavat hyvien liikenneolojen merkitystä sekä kansallisesta 
että alueiden kehittymisen näkökulmasta. Erityisen merkittävää tämä on alempiasteisen 
tieverkon kohdalla. Eri yhteistyötahot korostavat tarvetta turvata haja-asutusalueiden 
peruspalvelut sekä toimeentulomahdollisuudet. Alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon 
merkityksen palvelutasotekijänä voidaan arvioida kasvavan tulevaisuudessa erityisesti 
alempiasteisen tieverkon osalta.  

Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo on merkittävä tekijä myös radanpidon osalta. Tähän 
päästään ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet rautatieliikenteessä, tukemalla 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, alueiden kehitysstrategioita sekä yhdyskunta-
rakenteeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä tavoitteita sekä yhteen sovittamalla liikenteen 
ja maankäytön suunnittelu.  

Yhteiskunnan kannalta on merkittävä tekijä, että liikenneväylien pito mahdollistaa hyvät 
edellytykset asumiselle ja elinkeinoelämälle maan eri osissa ja siten luo näille riittävät 
liikkumis- ja toimintamahdollisuudet. Tämä koskee liikenneverkon kaikkia osia. Väes-
tön liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaami-
nen tulee olemaan erittäin merkittävä palvelutasotekijä myös tulevaisuudessa. 

Päätiet muodostavat eri alueita yhdistävän pääyhteysverkon, jolla on hyvin suuri merki-
tys elinkeinoelämän kuljetusten ja pitkämatkaisen henkilöliikenteen kannalta. Alempias-
teisten teiden liikennekelpoisuus haja-asutusalueilla on tärkeä tekijä vastaamaan maa- ja 
metsätalouden kuljetusten, väestön päivittäisen liikkumisen sekä yhteiskunnallisten pal-
velujen ja matkailun moninaisiin tarpeisiin. Erityisesti pääkaupunkiseudun ja muiden 
suurten kaupunkien katuverkolla liikenne ruuhkautuu, mikä aiheuttaa työmatka- ja asi-
ointiliikenteen sujuvuusongelmia. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennöinti-
olosuhteiden parantamiseen on tarvetta erityisesti kaupunkiseuduilla ja taajamissa. 

Hyvin merkittävänä rautatiejärjestelmän palvelutasotavoitteena on päivittäisen liikkumi-
sen palvelutason säilyttäminen sekä tavaraliikenteen sujuvuuden parantaminen koko 
rataverkolla, mikä luo edellytykset väestön liikkumismahdollisuuksille ja elinkeinoelä-
män toimintamahdollisuuksille. Tähän pyritään henkilöjunien nopeuden noston, asema-
järjestelyjen, kaupunkiratojen, lisäraiteiden ja ratakapasiteetin varmistamisen kautta. 
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Kuva 6. Eri palvelutasotekijöiden merkitys ja arvioitu kehityssuunta yhteiskunnan 

kannalta. 

 

Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuuden parantaminen ja valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoittei-
den toteutumisen tukeminen on hyvin merkittävä yhteiskunnallinen päämäärä, jonka 
merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Liikenneturvallisuuden parantamiseen liitty-
vien uusien ratkaisujen kehittäminen koskee kaikkia tieverkkoja, mutta on erityisen 
merkittävä päätieverkolla sekä katu- ja taajamatieverkolla, joilla on suurimmat liiken-
nemäärät ja joilla tapahtuu eniten onnettomuuksia.  
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Rautatieliikenteen turvallisuuden lisääminen on keskeinen palvelutasotekijä, jonka mer-
kitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Rautatieliikenteen turvallisuutta edistävät tär-
keimmät toimenpiteet, kuten kulunvalvonta, tasoristeysten poistaminen ja muut turvalai-
teratkaisut, kohdistuvat pääasiassa vilkasliikenteiselle rataverkolle. Turvallisuusvaiku-
tusten lisäksi nämä toimenpiteet lisäävät liikennekapasiteettia ja vähentävät liikennehäi-
riöitä sekä alentavat kustannuksia. 

 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
Merkittävänä yhteiskunnallisena päämääränä on tienpidon yhteiskuntataloudellisuuden 
tehokkuuden edistäminen siten, että tienpidon toimet kohdennetaan ja mitoitetaan mah-
dollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi turvaten kuitenkin tieverkon kunto ja päivit-
täinen liikennekelpoisuus. Tämä koskee yhtä lailla kaikkia tieverkon osia. Yhteiskunta-
taloudellisen tehokkuuden merkitys tulee säilymään tulevaisuudessakin. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on myös merkittävä radanpidon päämäärä ja siihen 
pyritään kehittämällä rautatiejärjestelmää kustannustehokkaasti sekä alentamalla liiken-
nöintikustannuksia. Näin mahdollistetaan rautatieliikenteen kilpailukykyinen ja tehokas 
toiminta osana kansallista ja kansainvälistä liikennejärjestelmää.  

 

Ympäristötekijät 
Merkittävänä tekijänä ovat myös yhteiskunnalliset toimenpiteet ympäristötekijöiden 
huomioon ottamiseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi erityisesti päätieverkolla 
sekä katu- ja taajamatieverkolla, joilla on suuret liikennemäärät ja sitä kautta myös ym-
päristöön kohdistuvat haitat ovat suuremmat. Ympäristötekijöiden merkityksen arvioi-
daan kasvavan tulevaisuudessa ja siten yhteiskunnalliset tarpeet ympäristön suhteen ko-
rostuvat. 

Ympäristötekijöiden huomioon ottaminen on merkittävä tekijä myös rataverkon kehit-
tämisessä. Välittömiä ympäristöhaittoja (melu, tärinä, päästöt, energiankulutus) pyritään 
vähentämään erityisesti pääratojen sähköistyksen avulla. Tämän lisäksi keskeisenä pää-
määränä on myös vaikuttaa rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen ja sitä kautta 
sen kulkumuoto-osuuden lisäämiseen, mikä vähentää muiden liikennemuotojen aiheut-
tamia ympäristöhaittoja. 

3.5 Yhteenveto 

Tässä kappaleessa on tarkasteltu eri palvelutasotekijöiden merkitystä eri liikenneverkoil-
la sekä määritetty, mitkä tekijät ovat hyvin merkittäviä. Lisäksi on arvioitu, mitkä näistä 
hyvin merkittävistä tekijöistä ovat ns. kriittisiä tekijöitä. Laatikoissa 1-3 on yhteenve-
donomaisesti koottu kriittiset palvelutasotekijät tienpidon, radanpidon sekä väylän omis-
tajan ja yhteiskunnan kannalta. Tietyn palvelutasotekijän voidaan katsoa olevan kriitti-
nen, jos se on keskeinen seuraavien palvelutasojen saavuttamisen suhteen: 
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• palvelutaso, joka kunakin aikana riittävän hyvin mahdollistaa yhteiskunnan ja sen eri 
toimijoiden ja toimintojen yleisesti hyväksyttävän toiminnan tason 

• palvelutaso, jota tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaaminen vähintään edellyt-
tää (valtakunnan taso ja maakuntataso) 

• palvelutaso, joka mahdollistaa säännöllisen päivittäisen henkilö- ja tavaraliikenteen 
(seututaso ja paikallistaso). 

 

 

 

Laatikko 1. TIENPIDON KANNALTA KRIITTISET PALVELU-
TASOTEKIJÄT 

Päätieverkko 

• sujuvuus henkilöauton käyttäjän ja linja-automatkustajan kannalta 

• kustannustehokkuus perusteollisuuden kuljetusten kannalta 

• täsmällisyys korkean jalostusasteen ja kaupan jakelukuljetusten kannalta 

 

Katu- ja taajamatieverkko 

• saavutettavuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 

• turvallisuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 

• sujuvuus linja-automatkustajan kannalta 

• saavutettavuus kaupan jakelukuljetusten kannalta 

• täsmällisyys kaupan jakelukuljetusten kannalta 

 

Alempiasteinen tieverkko 

• saavutettavuus henkilöauton käyttäjän ja linja-automatkustajan kannalta 

• saavutettavuus perusteollisuuden kuljetusten, paikallisten elinkeinojen kuljetus-
ten ja kaupan jakelukuljetusten kannalta 
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Laatikko 2. RADANPIDON KANNALTA KRIITTISET PALVELU-
TASOTEKIJÄT 

 

Vilkasliikenteinen rataverkko 

• sujuvuus junamatkustajan kannalta 

• kustannustehokkuus metsä- ja metalliteollisuuden kuljetusten sekä kemian te-
ollisuuden kuljetusten kannalta 

 

Lähiliikenneradat 

• sujuvuus junamatkustajan kannalta 

 

Vähäliikenteinen rataverkko 

• kustannustehokkuus metsäteollisuuden kuljetusten kannalta 

Laatikko 3. VÄYLÄN OMISTAJAN JA YHTEISKUNNAN KANNALTA 
KRIITTISET PALVELUTASOTEKIJÄT 

 

Väylän omistaja 

• taloudellinen hoito ja ylläpito tieverkolla 

• taloudellinen perusradanpito rataverkolla 

 

Yhteiskunta 

• elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet (tienpito ja vilkasliikenteinen rata-
verkko) 

• väestön liikkumismahdollisuudet (tienpito) 

• liikenneturvallisuus (päätieverkko sekä katu- ja taajamatieverkko, vilkasliiken-
teinen rataverkko sekä lähiliikenneradat) 
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4. KRIITTISET PALVELUTASOTEKIJÄT JA KEINOT 
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI 

Tässä kappaleessa tarkastellaan niitä tien tai radan toiminnallisia ominaisuuksia, johon 
kriittiset palvelutasotekijät liittyvät. Lisäksi määritellään näihin toiminnallisiin ominai-
suuksiin liittyvä tavoiteltava palvelutaso sekä tärkeimmät toimenpiteet, joilla tämä taso 
voitaisiin saavuttaa.  

Tienpidon osalta tarkastellaan erikseen päätieverkkoa, katu- ja taajamatieverkkoa sekä 
alempiasteista tieverkkoa. Radanpidon osalta tarkastellaan vilkasliikenteistä rataverk-
koa, lähiliikenneratoja ja vähäliikenteisiä ratoja. 

4.1 Tienpidon kannalta kriittiset palvelutasotekijät 

4.1.1 Päätieverkko 

Kuvassa 7 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät päätieverkolla ja niihin vaikuttavat te-
kijät ja toimenpiteet sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 

 

SUJUVUUS

TALVIHOITO

- AURAUS

- LIUKKAUDENTORJUNTA

Tien käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Tien toiminnallinen 
ominaisuus / 

Peruspalvelutaso

PÄÄLLYSTEIDEN 
YLLÄPITO

- TIEN PINTAKUNTO

KORVAUSINVESTOINNIT

- TIEN RAKENTEEN     
PARANTAMINEN

-SILTOJEN PERUSKORJAUS

LAAJENNUSINVESTOINNIT

- OHITUSKAISTAT

- LIITTYMÄJÄRJESTELYT

- TERMINAALIYHTEYDET

LIIKENNÖITÄVYYS, 
LIIKENNEKELPOISUUS

- RIITTÄVÄ KANTAVUUS

LIIKENTEEN VÄLITYSKYKY

- RIITTÄVÄ AJONOPEUS

-> LIIKENTEELLINEN 
PALVELUTASO

-RIITTÄVÄ KULJETUSNOPEUS

-> AIKATAULUJEN PITÄVYYS

TÄSMÄLLISYYS

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS

HENKILÖAUTON
KÄYTTÄJÄ

LINJA-AUTO-
MATKUSTAJA

HENKILÖ-
LIIKENNE

PERUSTEOLLI-
SUUDEN 

KULJETUKSET

KAUPAN 
JAKELU-

KULJETUKSET

KORKEAN JA-
LOSTUSASTEEN 
KULJETUKSET

TAVARA-
LIIKENNE

 
Kuva 7. Päätieverkon kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikuttavat tekijät ja 

toimenpiteet. 
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Henkilöliikenne 
 

Päätieverkon kriittiset henkilöliikenteen palvelutasotekijät 

Henkilöliikenteessä kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan erottaa liikenteen sujuvuus 
päätieverkolla henkilöauton käyttäjän ja linja-automatkustajan kannalta. 

Sujuvuutta kriittisenä palvelutasotekijänä henkilöauton käyttäjän kannalta voidaan pe-
rustella mahdollisuudella tehdä pitkät työmatkat ja työasiointimatkat ilman turhia viivy-
tyksiä. Päätieverkon sujuvuus palvelee ensisijaisesti valtakunnallisia työasiointimatkoja 
ja toissijaisesti maakunnallisia sekä seudullisia työasiointi- ja työmatkoja. 

Sujuvuutta kriittisenä palvelutasotekijänä linja-automatkustajan kannalta voidaan pe-
rustella samoilla syillä kuin henkilöauton käyttäjäkin. Linja-auto on kuitenkin vähem-
män joustava liikennemuoto kuin henkilöauto ja siten linja-automatkustajan kannalta 
päätieverkon sujuvuus palvelee ensisijaisesti maakunnallisia ja seudullisia työasiointi- ja 
työmatkoja. 

Henkilöliikenteen vaatima palvelutaso päätieverkolla 

Tärkein henkilöliikenteen sujuvuuteen vaikuttava päätien toiminnallinen ominaisuus on 
liikenteellinen välityskyky eli suurin ajoneuvojen määrä, jonka tie voi välittää tiettynä 
ajanjaksona vallitsevissa tie- ja liikenneolosuhteissa. Tien hyvä liikenteellinen välitys-
kyky takaa hyvän liikenteellisen palvelutason, jolloin esim. henkilöautoliikenteen ajo-
nopeudet eivät hidastu merkittävästi. 

Tien hyvä liikenteellinen välityskyky takaa myös linja-autoliikenteen riittävän matkano-
peuden, mikä puolestaan varmistaa aikataulujen pitävyyden. Linja-automatkustajan 
kannalta sujuvuuteen kuuluvat myös joustavat liityntäliikenneyhteydet bussiliikenne-
terminaaleihin ja pysäkeille. 

Toimenpiteet riittävän henkilöliikenteen palvelutason saavuttamiseksi päätieverkolla 

Tien fyysiset ominaisuudet määrittelevät pääasiassa tien liikenteellisen välityskyvyn. 
Tien fyysisistä ominaisuuksista tien liikenteelliseen välityskykyyn vaikuttavat esim. tien 
kunto, kaistamäärä, liittymätyyppi, mitoitusnopeus ja tielinjauksen geometria. Tärkeim-
pinä toimenpiteinä liikenteellisen välityskyvyn turvaamiseksi ovat talvihoito, tien pääl-
lysteen ylläpito sekä erilaiset laajennusinvestoinnit.  

Talvihoito vaikuttaa pääteiden ajokeliin ja oleellisina tien kuntoon vaikuttavina talvi-
hoidon toimenpiteinä ovat lumen ja sohjon poisto sekä liukkaudentorjunta.  

Tien pintakunto vaikuttaa pääteiden ajonopeuksiin ja turvallisuuteen. Pintakunnon suh-
teellinen vaikutus ajonopeuteen kasvaa kunnon huonontuessa. Tien päällysteen ylläpi-
don avulla tien pintakunto pidetään tierakenteen ja turvallisuuden edellyttämässä kun-
nossa. Päällysteen ylläpitoon kuuluu tien uudelleen päällystäminen, pintaukset, paikka-
ukset, urien poisto, vähäisten painumien oikaisu sekä päällysteen reunan täyttö soralla. 

Tien pintakunnon ominaisuuksista keskeisiä ovat tasaisuus, uraisuus ja vaurioiden mää-
rä. Näiden ominaisuuksien tulee olla pääteiden rakennetta ja turvallisuustasoa edellyttä-
vällä tasolla, jotta riittävä henkilöliikenteen sujuvuus saavutetaan päätieverkolla. 
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Myös erilaiset laajennusinvestoinnit vaikuttavat liikenteen välityskykyyn ja sitä kautta 
ajo- ja matkanopeuksiin. Laajennusinvestoinnit kohdistuvat olemassa olevaan tiehen sitä 
laajentaen tai laadullisesti parantaen. Keskeisimpiä henkilöliikenteen sujuvuutta edistä-
viä laajennusinvestointeja pääteillä ovat ohituskaistojen rakentaminen ja liittymäjärjes-
telyt. Näiden toimenpiteiden seurauksena  päätie mahdollistaa nopeamman ja/tai tasai-
semman liikkumisen.  

 

Tavaraliikenne 
 

Päätieverkon kriittiset tavaraliikenteen palvelutasotekijät 

Tavaraliikenteessä kriittisinä palvelutasotekijöinä päätieverkolla voidaan erottaa: 

• kustannustehokkuus perusteollisuuden kuljetusten kannalta 

• täsmällisyys korkean jalostusasteen ja kaupan jakelukuljetusten kannalta. 

 

Perusteollisuuden kuljetusten kustannustehokkuutta haetaan kilpailullisista syistä käyt-
tämällä kuljetuskalustoa, jonka kantavuus sallii korkeiden kuormapainojen käytön.  

Täsmällisyyttä edellyttävät korkean jalostusasteen ja kaupan kuljetukset tulevat lisään-
tymään etenkin suurimpien kaupunkikeskusten välisillä yhteyksillä.  

Tavaraliikenteen vaatima palvelutaso päätieverkolla  

Perusteollisuuden kustannustehokkuusvaatimus asettaa vaatimuksia pääteiden liikennöi-
tävyydelle sekä edellyttää pääteiltä ja silloilta sellaista kuntoa ja kantavuutta, etteivät ne 
rajoita minään vuodenaikana raskaimpiakaan kuljetuksia. Pääteiden ja niillä olevien sil-
tojen kunto ja rakenne tuleekin olla sellainen, että 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmät voivat 
liikennöidä pääteillä sujuvasti ja turvallisesti. 

Korkean jalostusasteen ja kaupan jakelukuljetuksille kuljetusaikataulujen pitävyys on 
tärkeämpää kuin suuri ajonopeus, mikä edellyttää pääteiden hyvää liikenteellistä välitys-
kykyä. Talvisin myös liukkaudentorjunnalla vaikutetaan suuresti aikataulujen pitävyy-
teen ja ajonopeuksiin. 

Toimenpiteet riittävän tavaraliikenteen palvelutason saavuttamiseksi päätieverkolla 

Pääteiden liikennöitävyys ja pääteiden hyvä rakenteellinen kunto turvataan korvausin-
vestoinneilla, johon sisältyvät teiden rakenteen parantaminen ja siltojen peruskorjaus.  

Tavarakuljetusten täsmällisyysvaatimukset edellyttävät pääteiden liikenteelliseltä väli-
tyskyvyltä sitä, että liikenteen sujuvuus pääteillä varmistetaan lähinnä hoidon, ylläpidon 
sekä laajennusinvestointien avulla. Hoidon osalta erityisen tärkeää on talvihoidossa 
liukkaudentorjunta sekä lumen ja sohjon riittävän tehokas poisto. 

Tien päällysteeltä edellytetään riittävää tasaisuutta ja hyväkuntoisuutta. Tyypillisiä tava-
raliikenteen olosuhteita parantavia laajennusinvestointeja ovat liittymä- ja rinnakkaistie-
järjestelyt, tien leventäminen ja ohituskaistajärjestelyt. Terminaaliyhteyksien merkitys 
kuljetusketjun osana tulee jatkossa kasvamaan.  
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Päätieverkon peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 4 esitetty kuvaus päätieverkon peruspalve-
lutasosta. 

 

4.1.2 Katu- ja taajamatieverkko 

Kuvassa 8 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät katu- ja taajamatieverkolla ja niihin 
vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 

SAAVUTET-
TAVUUS

TALVIHOITO

- AURAUS

- LIUKKAUDENTORJUNTA

Tien käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Tien toiminnallinen 
ominaisuus / 

Peruspalvelutaso

LAAJENNUSINVESTOINNIT

- KEVYEN LIIKENTEEN 
VÄYLÄT

-VALAISTUS

-BUSSIKAISTAT

- LIITTYMÄJÄRJESTELYT

- HUONOKULKUISTEN 
KATUJEN PARANTAMINEN

LIIKENNÖITÄVYYS

- KULKUYHTEYS ERI 
TOIMINTOIHIN

-KULKUKELPOISUUS

LIIKENTEEN VÄLITYSKYKY

-RIITTÄVÄ KULJETUSNOPEUS

-> AIKATAULUJEN PITÄVYYS

SAAVUTET-
TAVUUS

TÄSMÄLLISYYS

JALANKULKIJA 
JA PYÖRÄILIJÄ

LINJA-AUTO-
MATKUSTAJA

HENKILÖ-
LIIKENNE

KAUPAN 
JAKELU-

KULJETUKSET

TAVARA-
LIIKENNE

LIIKENTEEN HALLINTA

- LIIKENTEEN 
RAUHOITTAMINEN

-JAKELUAIKAMÄÄ-
RÄYKSET

TURVALLISUUS

SUJUVUUS

ONNETTOMUUSRISKI

-TURVALLISUUDENTUNNE

-ONNETTOMUUSRISKIN 
MINIMOINTI

 
Kuva 8. Katu- ja taajamatieverkon kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikuttavat 

tekijät ja toimenpiteet. 

Laatikko 4. PÄÄTIEVERKON PERUSPALVELUTASON KUVAUS 
 

• liikenteellinen välityskyky tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa autoliikenteelle
yleisesti kohtuulliset ajonopeudet hyvissä olosuhteissa (esim. 80-100 km/h), poik-
keuksellisissa olosuhteissa (talviolosuhteet, taajama-alueet, tienvarsiasutus, liitty-
mäalue) nopeustaso voi olla alempi (esim. 50-80 km/h) 

• liikenteellinen välityskyky tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa joukkoliikenteelle
ja tavaraliikenteelle sellaisen matkanopeuden, joka varmistaa aikataulujen pitä-
vyyden  

• liikennekelpoisuus tulisi tavaraliikenteen kannalta olla tasolla, joka mahdollistaa
60 tonnin painoisten kuorma-autojen sujuvan ja turvallisen liikennöinnin 

• tavaraliikenteen erikoiskuljetuksilla tulisi olla esteetön kulkumahdollisuus (sillat,
kiertotiet). 
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Henkilöliikenne 

 

Katu- ja taajamatieverkon kriittiset henkilöliikenteen palvelutasotekijät 

Henkilöliikenteessä kriittisinä palvelutasotekijöinä katu- ja taajamatieverkolla voidaan 
erottaa: 

• saavutettavuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 

• turvallisuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 

• sujuvuus linja-automatkustajan kannalta. 

Saavutettavuutta kevyen liikenteen kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan perustella 
sillä, että jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä tulee olla mahdollisuus vapaaseen liikkumisen 
lyhyillä matkoilla. Tämä koskee eri lailla eri ihmisryhmiä, joista voidaan erityisesti mai-
nita autottomat, koululaiset sekä iäkkäät liikkumisesteiset henkilöt. Lisäksi pidemmillä 
matkoilla kevyen liikenteen liikkumisolosuhteet tulee turvata osana matkaketjua muihin 
liikennemuotoihin liittyen. Liityntäliikenteessä kevyen liikenteen sujuvuus on hyvin 
merkittävä tekijä, mutta ei välttämättä muodostu kriittiseksi palvelutasotekijäksi.  

Turvallisuus kevyen liikenteen kriittisenä palvelutasotekijänä korostuu erityisesti katu- ja 
taajamatieverkolla, joilla on suuret ajoneuvomäärät ja samalla huomattavat kevyen lii-
kenteen virrat. Siten jalankulkijoihin sekä pyöräilijöihin kohdistuvat onnettomuusriski 
on suuri. 

Sujuvuutta kriittisenä palvelutasotekijänä katu- ja taajamatieverkolla linja-
automatkustajan kannalta voidaan perustella erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuudel-
la, sillä linja-auto hyvin yleinen kulkumuoto työmatkoilla kaupungeissa. Myös linja-
autolla tehtävien työasiointimatkojen ja koulumatkojen sujuvuus on merkittävä tekijä 
katu- ja taajamatieverkolla. 

Henkilöliikenteen vaatima palvelutaso katu- ja taajamatieverkolla 

Oleellinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden saavutettavuuteen vaikuttava katu- ja taaja-
tieverkon toiminnallinen ominaisuus on liikennöitävyys, mikä tässä tapauksessa tarkoit-
taa turvallista ja kulkukelpoista sekä mahdollisuuksien mukaan esteetöntä yhteyttä eri 
toimintoihin. Tämä yhteys tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa joko osana muun lii-
kenteen verkkoa tai erillisellä kevyen liikenteen verkolla paikallisista olosuhteista riip-
puen. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen katu- ja taajamatieverkolla liittyvä 
keskeinen ominaisuus on onnettomuusriski. Kevyen liikenteen yhteys tulisi olla niin 
turvallinen, ettei sen turvattomuus rajoita liikkumista ja siten eri toimintojen saavutetta-
vuutta. Tämä koskee erityisesti koulumatkojen turvallisuutta, mutta myös eri peruspal-
velujen sekä joukkoliikenteen liityntäyhteyksien turvallisuutta. Keskeinen jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden liikkumiseen vaikuttava tekijä kaupunkialueilla on turvallisuuden-
tunne, joka joko rajoittaa tai kannustaa liikkumista. Taajamissa tulisi olla turvalliset ke-
vyen liikenteen yhteydet ainakin pääteiden ja vilkkaiden teiden yhteydessä niin, että 
koululaisille ja liikuntaesteisille voidaan tarjota turvallinen liikenneympäristö. 
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Tärkein linja-autoliikenteen sujuvuuteen vaikuttava ominaisuus katu- ja taajamatiever-
kolla on liikenteellinen välityskyky, mikä varmistaa bussiliikenteen riittävän matkano-
peuden ja aikataulujen pitävyyden. Myös joustavat liityntäliikenneyhteydet bussiliiken-
neterminaaleihin ja pysäkeille ovat osa linja-automatkustajan matkaketjun sujuvuutta 
kaupunki- ja taajama-alueilla. 

Toimenpiteet riittävän henkilöliikenteen palvelutason saavuttamiseksi katu- ja taajama-
tieverkolla 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen keskeisesti vaikuttavina toimenpiteinä 
ovat muun liikenteen hallinta, talvihoito sekä erilaiset laajennusinvestoinnit. Samoilla 
toimenpiteillä vaikutetaan myös kevyen liikenteen saavutettavuuteen.  

Keskeinen erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuteen vaikuttava toimenpide on liiken-
teen rauhoittaminen liikenteen hallinnan keinoin. Tämä tarkoittaa erityisesti autoliiken-
teen ajonopeuksien hidastamista nopeusrajoituksin ja muilla hidastusratkaisuilla. Laa-
jennusinvestointeihin liittyen erilliset kevyen liikenteen väylät ja erilaiset liikenne- ja 
risteysjärjestelyt sekä valaistus parantavat merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta 
sekä osittain myös saavutettavuutta. Riittävän talvihoidon avulla voidaan vähentää ke-
vyen liikenteen tapaturmia sekä myös varmistaa kulkukelpoinen yhteys eri toimintoihin 
kaikissa olosuhteissa. 

Linja-autoliikenteen sujuvuutta voidaan katu- ja taajamatieverkolla parantaa erilaisin 
liikenteen välityskykyyn vaikuttavien liikenteen hallinnan keinojen sekä laajennusinves-
tointien avulla. Tärkeimpiä näihin liittyviä toimenpiteitä ovat esim. joukkoliikenteen 
valoetuisuudet sekä eri liikennemuotojen erottelu esim. bussikaistojen sekä pysäkki- ja 
risteysjärjestelyjen avulla. 

 

Tavaraliikenne 

 

Katu- ja taajamatieverkon kriittiset tavaraliikenteen palvelutasotekijät 

Tavaraliikenteessä kriittisinä palvelutasotekijöinä katu- taajamatieverkolla voidaan erot-
taa: 

• saavutettavuus kaupan jakelukuljetusten osalta 

• täsmällisyys kaupan jakelukuljetusten osalta. 

Kaupan jakelukuljetuksien täsmällisyysvaatimus perustuu siihen, että kaupan toiminta 
on kehittynyt siihen suuntaan, että yksittäisten kauppojen varastot etenkin elintarvikkei-
den osalta kestävät vain päivästä muutamaan päivään. Siksi jakelukuljetukset elintarvi-
keliikkeisiin ovat päivittäisiä. Jakelukuljetusten aikataulut joudutaan sovittamaan liik-
keiden aukioloaikojen mukaan. Toisaalta kaupunkien jakelukuljetusten osalta joudutaan 
tekemään myös ajallisia rajoituksia. Myös saavutettavuus eli esteetön pääsy kuljetus-
kohteen lähelle on oleellista kaupan jakelukuljetuksille kaupunkialueilla. 
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Tavaraliikenteen vaatima palvelutaso katu- ja taajamatieverkolla 

Koska kaupan varastot ovat pyörillä, on jakelukuljetusten kannalta erittäin tärkeää, että 
katu- ja taajamatieverkon liikennöitävyys mahdollistaa esteettömät kuljetukset kauppo-
jen varastoihin saakka erityisesti kaupunkien keskusta-alueilla. Lisäksi katujen ja taaja-
mateiden liikenteellinen välityskyky eli lähinnä katujen liikennöintiolosuhteet ja liittymät 
tulee olla sellaisia, että tavaraliikenteen sujuva liikennöinti niissä on mahdollista. 

 

Toimenpiteet riittävän tavaraliikenteen palvelutason saavuttamiseksi katu- ja taajama-
tieverkolla 

Talvisin keskeisenä toimenpiteenä voidaan pitää talvihoitoa ja erityisesti jakelureittien 
riittävän aikaista aurausta sekä liukkaudentorjuntaa. Kaupan jakelukuljetusten sujumi-
sen edellyttämää katu- ja taajamatieverkon hyvää liikenteellistä välityskykyä voidaan 
parantaa laajennusinvestointien avulla, joihin kuuluvat liittymäjärjestelyt ja huonokul-
kuisten katujen parantaminen ja leventäminen. Lisäksi jakelukuljetusten hoitaminen 
aikaisin aamulla ennen työmatkaliikennettä lisää kuljetusten sujuvuutta ja täsmällisyyttä. 

 

Katu- ja taajamatieverkon peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 5 esitetty kuvaus katu- ja taajamatieverkon 
peruspalvelutasosta. 

 

 

4.1.3 Alempiasteinen tieverkko 

 

Kuvassa 9 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät alempiasteisella tieverkolla ja niihin 
vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. Alempias-
teiseen tieverkkoon kuuluvat alempiasteiset yleiset tiet sekä yksityiset tiet. 

 

Laatikko 5. KATU- JA TAAJAMATIEVERKON PERUSPALVELUTASON
KUVAUS 

 

• turvallisten kevyen liikenteen liikkumisolosuhteiden mahdollistaminen yleisten
turvallisuustavoitteiden mukaisesti (erityisesti koulumatkoilla) 

• liikenteellinen välityskyky tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa joukkoliikenteelle
ja tavaraliikenteelle sellaisen kuljetusnopeuden, joka varmistaa aikataulujen pitä-
vyyden  

• jakeluliikenteellä tulisi olla esteetön pääsy kuljetuskohteeseen jakeluaikoina. 



 

 

41

SAAVUTET-
TAVUUS

TALVIHOITO

- AURAUS

- LIUKKAUDENTORJUNTA

Tien käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Tien toiminnallinen 
ominaisuus / 

Peruspalvelutaso

PÄÄLLYSTEIDEN 
YLLÄPITO

- TIEN PINTAKUNTO

KORVAUSINVESTOINNIT

- TIEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN

-SILTOJEN PERUSKORJAUS

- SORATEIDEN RUNKO-
KELIRIKKOKORJAUKSET

LIIKENNÖITÄVYYS

-LIIKENNEKELPOISUUS

-> AIKATAULUJEN PITÄVYYS

-> KOHTUULLINEN AJO-
NOPEUS

-RIITTÄVÄ KANTAVUUS

- SILTOJEN PAINORAJOITUS-
TEN POISTAMINEN

SAAVUTET-
TAVUUS

HENKILÖAUTON
KÄYTTÄJÄ

LINJA-AUTO-
MATKUSTAJA

HENKILÖ-
LIIKENNE

KAUPAN 
JAKELU-

KULJETUKSET

PAIKALLISTEN 
ELINKEINOJEN 
KULJETUKSET

PERUSTEOLLI-
SUUDEN 

KULJETUKSET

TAVARA-
LIIKENNE

SORATEIDEN HOITO

- PINNAN TASAUS JA 
SORASTUS

-SORATEIDEN KELIRIKON 
HOITOTYÖT

 
Kuva 9. Alempiasteisen tieverkon kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikuttavat 

tekijät ja toimenpiteet. 

 

Henkilöliikenne 

 

Alempiasteisen tieverkon kriittiset henkilöliikenteen palvelutasotekijät 

Henkilöliikenteessä kriittisinä palvelutasotekijänä alempiasteisella tieverkolla voidaan 
erottaa saavutettavuus henkilöauton käyttäjän ja linja-automatkustajan kannalta. 

Saavutettavuutta kriittisenä palvelutasotekijänä henkilöauton käyttäjän kannalta voi-
daan perustella yleensäkin mahdollisuudella liikkua haja-asutusalueella paikasta toiseen 
matkan tarkoituksesta riippumatta. Lisäksi saavutettavuus alempiasteisella tieverkolla ja 
yksityistieverkolla palvelee myös seudullisten ja paikallisten työ- ja työasiointimatkojen 
sekä koulumatkojen tekemistä ilman viivytyksiä. 

Saavutettavuutta kriittisenä palvelutasotekijänä linja-automatkustajan kannalta voidaan 
perustella samoilla syillä kuin henkilöauton käyttäjänkin kannalta, mutta erityisesti koh-
distuen niihin ihmisryhmiin, joilla ei ole henkilöauton käyttömahdollisuutta. Lisäksi 
aikataulujen pitävyys koulukuljetuksissa on oleellista. Linja-autoliikenne haja-
asutusalueella palvelee myös seudullisia ja paikallisia työ- ja työasiointimatkoja. 

Henkilöliikenteen vaatima palvelutaso alempiasteisella tieverkolla 

Tärkein henkilöliikenteen saavutettavuuteen vaikuttava alempiasteisten teiden toimin-
nallinen ominaisuus on liikennöitävyys eli mahdollisuus käyttää tietä suunnitellussa tar-
koituksessa. Tien hyvä liikennöitävyys takaa tien liikennekelpoisuuden kaikissa olosuh-
teissa, jolloin esim. linja-autoliikenne voidaan hoitaa aikataulun mukaisesti myös keli-
rikkoaikana ja henkilöautoliikenteelle varmistetaan kohtuullinen ajonopeus eri olosuh-
teissa. 



 

 

42

Toimenpiteet riittävän henkilöliikenteen palvelutason saavuttamiseksi alempiasteisella 
tieverkolla 

Useimmat tien fyysiset ominaisuudet vaikuttavat tien suunniteltuun liikennöitävyyteen, 
mutta tien kunto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millä tasolla liikennöitävyys on. Näin 
ollen tärkeimpinä toimenpiteinä tien liikennöitävyyden turvaamiseksi ovat talvihoito, 
tien päällysteen ylläpito sekä korvausinvestoinnit.  

Talvihoito (lumen ja sohjon poisto sekä liukkaudentorjunta) vaikuttaa oleellisesti alem-
piasteisten teiden kuntoon ja sitä kautta liikennöitävyyteen. Talvihoito tulee toteuttaa 
niin, että varhaisetkin henkilöautolla tehtävät työmatkat, koululaiskuljetukset ja linja-
autoliikenne voidaan aikataulun mukaan toteuttaa vaikeissakin sääolosuhteissa.  

Tien pintakunnon ominaisuudet (tasaisuus, uraisuus ja vaurioiden määrä) vaikuttavat 
myös jossain määrin alempiasteisten teiden liikennöitävyyteen. Päällystetyillä alempias-
teisilla teillä tien pintakunto pidetään tierakenteen ja turvallisuuden edellyttämässä kun-
nossa päällysteen ylläpidon avulla. Tien pintakunnon ominaisuuksien tulee olla teiden 
rakennetta ja turvallisuustasoa edellyttävällä tasolla, jotta tarkoituksenmukainen liiken-
nöitävyystaso saavutetaan alempiasteisella tieverkolla. 

Sorapäällysteisillä alempiasteisilla yleisillä teillä sorateiden hoito sisältää pinnantasauk-
sen, paikkaamisen, sorastuksen, pölynsidonnan sekä sorateiden kelirikon hoitotyöt. Voi-
daan arvioida, että sorapäällysteisillä seututeillä kuntoarvo tulisi olla vähintään sellai-
nen, että tien pinnan epätasaisuuden vuoksi ajonopeutta ei tarvitse hiljentää.  

Korvausinvestointien tarkoituksena on säilyttää tiestön rakenteellinen kunto tai nostaa 
palvelutaso alkuperäiselle tai nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Tyypillisiä korvaus-
investointeja ovat kuntosyistä tehtävä päällystetyn tien rakenteen parantaminen ja vah-
vistaminen, sorateiden runkokelirikkokorjaukset sekä siltojen peruskorjaus ja uusimi-
nen. Korvausinvestoinneilla vaikutetaan pääasiassa tien rakenteelliseen kuntoon tai sil-
tojen kuntoon ja sitä kautta niiden kantavuuteen. Korvausinvestointien avulla voidaan 
tielle asetettu paino- tai käyttörajoitus poistaa ja siten parantaa tien liikennöitävyyttä 
sekä välttää kiertoteiden käyttöä. Suurimmat rakenteelliset ongelmat ovat usein sora-
päällysteisillä teillä, joilla kelirikosta johtuva heikko kantavuus vaikuttaa merkittävästi 
tien liikennöitävyyteen. Tähän pyritään vaikuttamaan sorateiden runkokelirikkokorjauk-
silla. Alempiasteisten teiden kantavuutta ja kelirikkovaurioita tulisi parantaa täsmäkor-
jauksin paikallisista olosuhteista riippuen, jotta riittävä henkilöliikenteen liikennöitävyys 
 voitaisiin varmistaa. 

Yksityistieverkko  

Yksityisten teiden kunto ja hoidon taso ovat viime vuosina huonontuneet. Henkilölii-
kenteen kannalta yksityisten teiden kunto ja hoidon taso tulee olla sellaisia, että säännöl-
liset henkilökuljetukset (henkilöautolla tehtävät työmatkat, koululaiskuljetukset ja linja-
autoliikenne) voidaan toteuttaa ympäri vuoden vaikeissakin sääolosuhteissa. Yksityis-
tieverkon kunto varsinkin kelirikkoaikoina saattaa olla niin huono, että myös välttämät-
tömän henkilöliikenteen (säännölliset henkilökuljetukset) kulku teillä vaikeutuu. 

 

Kunnon parantaminen vastaamaan säännöllisen henkilöliikenteen vaatimuksia edellyttää 
lisärahoitusta yksityisten teiden tienpitoon. Hoidon osalta etenkin liukkauden torjuntaa 
tulisi tehostaa. Teiden kunnon parantaminen edellyttää ojituksen tehostamista, kuivatuk-
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sen parantamista, kelirikkoisten tieosien korjaamista ja monilla yksityisillä teillä raken-
teen parantamista.  
 

Tavaraliikenne 

 

Alempiasteisen tieverkon kriittiset tavaraliikenteen palvelutasotekijät 

Tavaraliikenteessä kriittisinä palvelutasotekijöinä alempiasteisella tieverkolla voidaan 
erottaa saavutettavuus paikallisten elinkeinojen ja perusteollisuuden kuljetusten sekä 
kaupan jakelukuljetusten osalta. 

Saavutettavuutta kriittisenä palvelutasotekijänä paikallisten elinkeinojen ja perusteolli-
suuden kuljetuksien kannalta voidaan perustella sillä, että maaseudun rakennemuutoksen 
myötä maa- ja metsätalous keskittyy ja erikoistuu. Kuljetukset ovat muuttuneet aikai-
sempaa säännöllisemmiksi ja samalla raskaammiksi. Maatilojen tilakoko kasvaa ja toi-
minta muuttuu yhä yritysmäisemmäksi. Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä suurilla 
tankkiautoilla. Myös muuhun maatalouteen (esimerkiksi broileritilat, sikatilat ja kanati-
lat) erikoistuminen aiheuttaa säännöllisiä kuljetuksia ympäri vuoden.  

Myös metsätalous on siirtynyt puuraaka-ainekuljetuksissa jatkuviin ympärivuotisiin kul-
jetuksiin. Turvekuljetukset turvetta käyttäviin lämpö- ja energialaitoksiin ovat myös 
kesäkautta lukuun ottamatta hyvin säännöllisiä. Maa- ja metsätalouden sekä turveteolli-
suuden toiminta edellyttävät nykyisin, että ne alempiasteiset tiet, joita nämä kuljetukset 
käyttävät, ovat liikennöitävissä läpi vuoden.  

Alempiasteisen tieverkon tavarankuljetukset voidaan jakaa säännöllisyytensä perusteella 
kahteen ryhmään: 

1) tavarankuljetukset, jotka ovat säännöllisiä, ympärivuotisia ja pitkälle aikatauluun 
sidottuja. Tällaisia kuljetuksia ovat esimerkiksi maidon keräilykuljetukset sekä tur-
vekuljetukset muuna aikana paitsi kesäaikana. 

2) tavarankuljetukset, jotka ovat ympärivuotisia, mutta enemmän vaihtelevia kuin koh-
dan 1 kuljetukset ja siten vaikeasti ennakoitavissa. Tyypillisiä tällaisia kuljetuksia 
ovat puuraaka-ainekuljetukset. 

Saavutettavuus on kriittinen palvelutasotekijä myös kaupan jakelukuljetuksille ja var-
sinkin elintarvikekuljetukset edellyttävät alempiasteisilta teiltä ympärivuotista liikennöi-
tävyyttä.  

Tavaraliikenteen vaatima palvelutaso alempiasteisella tieverkolla 

Paikallisten elinkeinojen ja perusteollisuuden kuljetukset tapahtuvat yleensä suurilla 
yksiköillä, minkä vuoksi tiehen kohdistuva rasitus on suuri. Siksi teiltä vaaditaan hyvää 
liikennöitävyyttä ja sellaista rakenteellista kantavuutta, että 60 tonnin ajoneuvoyhdistel-
mä voi tiellä liikennöidä. Kelirikkoaikoina voidaan käyttää painorajoituksia, mutta jos 
tiellä on säännöllisiä kuljetuksia (esimerkiksi maitokuljetukset), ei raskaan liikenteen 
liikennöintikieltoa voida tielle asettaa. 
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Alempiasteisen tieverkon palvelutason tulee olla sellainen, että säännöllisten, ympäri-
vuotisten ja aikatauluun sidottujen kuljetusten sujuvuus voidaan turvata vaikeissakin 
sääolosuhteissa joka päivä ympäri vuoden. 

 

Toimenpiteet riittävän tavaraliikenteen palvelutason saavuttamiseksi alempiasteisella 
tieverkolla 

Toimenpiteinä alempiasteisen tieverkon läpivuotisen liikennöitävyyden turvaamiseksi 
ovat kelirikkoisten tieosien parantaminen (sorateiden hoito) sekä huonokuntoisten tei-
den ja tieosien parantaminen korvausinvestointien avulla. Liikennöitävyysvaatimuksen 
turvaaminen edellyttää jakelureittien osalta riittävän hyvää talvihoitoa, sorateiden hoi-
toa, tien rakenteen ja siltojen parantamista sekä kelirikkoisten teiden ja tieosien korjaus-
ta. 

Metsäteho Oy:n tutkimuksen mukaan alempiasteisen tieverkon kelirikosta aiheutuu teol-
lisuuden puuhuollolle vuosittain noin 100 miljoonan euron lisäkustannukset, josta yleis-
ten teiden kelirikosta aiheutuvien lisäkustannusten osuus on noin 65 miljoonaa euroa.  

Yksityistieverkko 

Yksityisten teiden tienpidon taso on viime vuosina huonontunut selvästi. Tason alene-
minen koskee hoidon lisäksi erityisesti ylläpitoa. Maa- ja metsätalouden säännölliset 
kuljetukset edellyttävät myös yksityisiltä teiltä sellaista tasoa, että kuljetusten toteutta-
minen säädetyssä aikataulussa ei vaarannu. Talvisin ja kelirikkoaikoina voi tapahtua 
niin, ettei esimerkiksi maitoauto liukkauden tai kelirikon vuoksi voi hakea kaikkien 
maidonlähettäjien maitoa. 

Kunnon parantaminen vastaamaan maa- ja metsätalouden kuljetusten vaatimuksia edel-
lyttää tuntuvaa lisärahoitusta yksityisten teiden tienpitoon. Hoidon osalta etenkin liuk-
kauden torjuntaa tulisi tehostaa. Teiden kunnon parantaminen edellyttää ojituksen tehos-
tamista, kuivatuksen parantamista, kelirikkoisten tieosien korjaamista ja monilla yksityi-
sillä teillä rakenteen parantamista.  

 

Alempiasteisen tieverkon peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 6 esitetty kuvaus alempiasteisen tieverkon 
peruspalvelutasosta. 
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4.1.4 Väylän omistajien tarpeet 
 
Väylän omistajan kannalta kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan erottaa taloudellinen 
hoito ja ylläpito niin yleisillä teillä, kaduilla kuin yksityisillä teilläkin. Väylän omista-
jan kannalta kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin liittyvä palvelutaso ja päämäärät on 
esitetty kuvassa 10. 

Hoidon ja ylläpidon osuus väylänpidon kustannuksista on viime vuosina kasvanut. Tä-
mä johtuu siitä, että tien- ja kadunpidon menoissa on eniten jouduttu tinkimään inves-
toinneista. Hoidolla varmistetaan tien päivittäinen liikennöitävyys. Ylläpidolla ja korva-
usinvestoinneilla turvataan tien liikennöitävyyden lisäksi väyläpääoman säilyminen.  

Väylän omistajan kannalta tavoitteena on parantaa hoidon ja ylläpidon taloudellisuutta 
sekä tienpidossa että kadunpidossa, jotta taloudellisia resursseja vapautuisi hoidosta ja 
ylläpidosta huonokuntoisten teiden ja katujen parantamiseen. Siksi onkin tärkeää etsiä 
uusia ratkaisuja ja toteuttamistapoja, joilla hoidon ja ylläpidon kustannuksia voidaan 
pienentää teiden ja katujen riittävän hyvä liikennöitävyys säilyttäen. Myös hoidon ja 
ylläpidon tuotekehitystyöllä voidaan parantaa taloudellisuutta. 

Pääteiden hoidossa ja ylläpidossa tavoitteena voidaan pitää hoidon ja ylläpidon kustan-
nusten selvää alentamista hoidon ja ylläpidon toteuttamistapoja kehittämällä sekä niiden 
tuotekehitystyöllä. Tämä nähdään myös mahdolliseksi.  

Myös kadunpidon rahoitus on niukkaa tarpeeseen nähden. Hoidon ja ylläpidon sekä kor-
vausinvestointien osuus kadunpidon rahoituksesta tulee jatkuvasti kasvamaan. Tämä 
johtuu siitä, että monissa kaupungeissa uusien katujen rakentaminen on vähäistä tai sitä 
ei tapahdu lainkaan. Myös kadunpidossa hoidon ja ylläpidon taloudellisuuden paranta-
minen on mahdollista ja samalla säilytetään katuverkon riittävän hyvä liikennöitävyys. 

Laatikko 6. ALEMPIASTEISEN TIEVERKON PERUSPALVELUTASON
KUVAUS 

 

• liikennöitävyys tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa autoliikenteen kohtuullisen 
ajonopeuden sekä yleisillä teillä (esim. 50-80 km/h) että yksityisillä teillä (esim. 
30 – 60 km/h)  

• liikennöitävyys tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa säännöllisen, päivittäisen
henkilö-, tavara-, ja huoltokuljetusten kulkukelpoisuuden kaikissa olosuhteissa 
yksityistiet mukaan lukien ympäri vuoden vaikeissakin sääolosuhteissa. Teillä,
joilla on säännöllisiä raskaita kuljetuksia, kantavuus tulisi olla sellainen, että 60
tonnin ajoneuvoyhdistelmät voivat niillä turvallisesti liikennöidä 

• liikennöitävyys tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa henkilökuljetuksille sellaisen
matkanopeuden, joka varmistaa aikataulujen pitävyyden. 
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TIEN LIIKENNÖITÄVYY-
DEN JA LIIKEN-

NEKELPOISUUDEN 
VARMISTAMINEN

Liikenneverkko Palvelutasotekijä PäämääräPalvelutaso / 
kustannustaso

VÄYLÄPÄÄOMAN 
SÄILYTTÄMINEN

TALOUDELLINEN 
HOITO JA 
YLLÄPITO ALEMPIASTEI-

NEN TIEVERKKO

Seututiet

Yhdystiet

Yksityistiet

KUNNAT

KATU- JA TAAJA-
MATIEVERKKO

PÄÄTIEVERKKO PÄÄTIET

- KUSTANNUSTEN PIENEN-
TÄMINEN, PAREMPI 
TUOTTAVUUS

KADUT JA TAAJAMATIET

- KUSTANNUSTEN PIENEN-
TÄMINEN, PAREMPI 
TUOTTAVUUS

ALEMPIASTEISET TIET

- KUSTANNUKSIEN NYKYTA-
SOA EI VOIDA ALITTAA

- TÄSMÄTIENPIDON LAAJEN-
TAMINEN

- VALTION AVUSTUSTEN LI-
SÄÄMINEN TAKAA VAADIT-
TAVAN PALVELUTASON 
YKSITYISTEILLÄ

Väylän omistaja

VALTIO

YKSITYI-
SET

 
Kuva 10. Väylän omistajan kannalta kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin liittyvät 

palvelutasot ja päämäärät. 

 

Keinot ovat samat kuin tienpidossakin eli toteuttamismenetelmien kehittäminen sekä 
hoidon ja ylläpidon tuotekehitystyö. Tavoitteena on, että nykyistä taloudellisempi hoito 
ja ylläpito vapauttavat taloudellisia resursseja huonokuntoisten katujen kunnostamiseen.  

Seutu- ja yhdysteiden kunto on viime vuosina huonontunut ja huonokuntoisten teiden 
määrä kasvanut. Tämä johtuu siitä, että alempiasteisen tieverkon tienpitoon suunnattu 
rahoitus on viime vuosina pienentynyt. Rahoituksen vähäisyys tarpeeseen nähden on 
johtanut siihen, että alempiasteisella tieverkolla on siirrytty entistä laajemmin ns. täsmä-
tienpitoon, jossa niukka rahoitus on kohdennettu kysyntään nähden mahdollisimman 
tehokkaasti sekä ajallisesti että paikallisesti ja näin on saatu niukka rahoitus jotenkin 
riittämään. Voidaan sanoa, että alempiasteisten teiden taloudellista hoitoa ja ylläpitoa on 
toteutettu täsmätienpidon keinoin. Myös seutu- ja yhdysteiden hoidon ja ylläpidon ta-
loudellisuutta voidaan parantaa toteuttamismenetelmiä kehittämällä sekä hoidon ja yllä-
pidon tuotekehitystyöllä. Tavoitteena on, että nykyistä taloudellisempi hoito ja ylläpito 
lisäävät taloudellisia mahdollisuuksia parantaa huonokuntoisia teitä alempiasteisella 
tieverkolla. 

Alempiasteisen tieverkon ylläpidon ja korvausinvestointien määrän tulisi olla sellainen, 
että tieverkon kunto täyttäisi vähintään säännöllisen henkilö- ja tavaraliikenteen asetta-
mat vaatimukset. Peruspalvelutason kannalta tärkeää on korjata ne tienkohdat, joilla 
viime vuosina on esiintynyt runkokelirikkoa ja joilla on säännöllistä, ympärivuotista 
henkilö- ja/tai tavaraliikennettä. 

Yksityisten teiden kunnon heikkeneminen johtuu siitä, että teiden hoidosta ja ylläpidosta 
on valtion kunnossapitoavustusten lakkauttamisen myötä tingitty. Myös teiden paranta-
misesta on tingitty. Yksityistieverkolla on peruspalvelutason kannalta tärkeää korjata ne 
runkokelirikkoiset tai muuten huonokuntoiset tienkohdat, jotka voivat estää säännölli-
sen, ympärivuotisen henkilö- ja/tai tavaraliikenteen liikennöinnin. 
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4.1.5 Yhteiskunnalliset tavoitteet  

Yhteiskunnallisesti ”kriittisenä” tavoitteena kaikkiin tieverkkoihin liittyen on turvata 
väestön liikkumismahdollisuudet ja elinkeinotoiminnan toimintamahdollisuudet. 
Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman hyvä turvallisuustaso erityisesti päätieverkolla 
sekä katu- ja taajamatieverkolla. Yhteiskunnan kannalta kriittiset palvelutasotekijät sekä 
niiden kytkentä liikennepoliittisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on esitetty kuvassa 11. 

 

Väestön liikkumismahdollisuuksiin ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin liitty-
vät yhteiskunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 

Väestön liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien edis-
tämisen yhteiskunnalliset tavoitteet liittyvät alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen sekä 
sosiaalisen kestävyyden liikennepoliittisiin tavoitealueisiin. Näihin liittyvien tavoittei-
den mukaan liikennejärjestelmän tulee tukea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
sekä yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä tavoitteita. Lisäksi liikenteen 
ja maankäytön suunnittelu tulisi yhteensovittaa, liikenteen hyötyjen ja haittojen tulisi 
kohdistua oikeudenmukaisesti eri väestöryhmiin sekä erityisesti heikommassa asemassa 
olevien ryhmien tarpeet tulisi ottaa huomioon liikenteessä.  

VÄESTÖN 
LIIKKUMISMAH
DOLLISUUDET

TURVALLISUUS JA TERVEYS
-LIIKENNEYMPÄRISTÖ EDISTÄÄ 
JA TUKEE TERVEYTTÄ

-KENENKÄÄN EI TARVITSE KUOL-
LA TAI LOUKKAANTUA VAKA-
VASTI LIIKENTEESSÄ

Liikenneverkko Palvelutasotekijä
Liikennepolitiikan 
tavoitealue / tavoite

Yhteiskunnalliset 
toimenpiteet

SOSIAALINEN KESTÄVYYS
-HYÖTYJEN JA HAITTOJEN OIKEU-
DENMUK. KOHDISTUMINEN  ERI 
VÄESTÖRYHMIIN

-HEIKOMMASSA ASEMASSA OLE-
VIEN TARPEIDEN HUOMIOINTI

ALUEIDEN JA YHDYS-
KUNTIEN KEHITTÄMINEN

-LIIK.JÄRJESTELMÄ TUKEE 
ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEITA

-LIIK.JÄRJESTELMÄ TUKEE YH-
DYSKUNTARAKENTEESEEN 
LIITTYVIÄ TAVOITTEITA

-LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN 
SUUNNITTELU YHTEEN-
SOVITTAMINEN

ALUEIDEN KEHITYS
-LIIKENNEVERKKOJEN PÄIVIT-
TÄISEN KULKUKELPOISUUDEN 
TURVAAMINEN KOKO MAASSA

-LIIKENNEVERKKOJEN TASO LUO 
EDELLYTYKSET ASUMISELLE JA 
ELINKEINOTOIMINNALLE  ERI  
ALUEILLA

SOSIAALINEN 
OIKEUDENMUKAISUUS

-LIIKENNEPALVELUJEN ALUEEL-
LISESTA KATTAVUUDESTA 
HUOLEHTIMINEN

-ESTEETTÖMYYDEN HUOMIOON-
OTTAMINEN SUUNNITTELUSSAELINKEINO-

ELÄMÄN 
TOIMINTAMAH
DOLLISUUDET

ALEMPIASTEI-
NEN TIEVERKKO

TIENPITO KATU- JA TAAJA-
MATIEVERKKO

PÄÄTIEVERKKO TURVALLISUUS

LIIKENNETURVALLISUUS
- TURVALAITTEIDEN KÄYTÖN LI-
SÄÄMINEN

- LIIKENNEVALVONNAN TEHOS-
TAMINEN

- RANGAISTUSMEN. KIRISTÄMINEN

- INVESTOINNIT TEHOKKAISIIN 
LIIKENNETURV. TOIMENPITEISIIN

Kuva 11. Yhteiskunnan kannalta kriittiset tienpidon palvelutasotekijät sekä niihin 
 liittyvät liikennepoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. 

 

Päätieverkko on välttämätön väestön liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän 
toimintamahdollisuuksien kannalta. Useimmilla alueilla ei ole muuta korvaavaa liiken-
neverkkoa. Tieliikenteen suoritteesta valtaosa tapahtuu pääteillä.  

Useimmissa maamme kaupungeissa katuverkkoa korvaavaa tai täydentävää liikenne-
verkkoa ei ole lainkaan. Siksi katuverkko kaupunkialueilla on täysin välttämätön väes-
tön liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien kannalta.  
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Alempiasteinen tieverkko on välttämätön maaseudun väestön liikkumisen ja elinkeino-
toiminnan harjoittamisen kannalta. Korvaavia liikenneverkkoja ei ole. Alempiasteisen 
tieverkon kunto ja ylläpito vaikuttavat osaltaan siihen, miten laajalti maaseutu säilyy 
asuttuna ja elinkelpoisena.  

Liikenneturvallisuuteen liittyvät  yhteiskunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 

Turvallisuus ja sen parantaminen tieverkolla on yhteiskunnan taholta arvostettu erittäin 
korkealle. Koska suurin osa vakavista onnettomuuksista tapahtuu pääteillä, on niiden 
turvallisuuden parantaminen yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tienpidossa 
käytetään vuosittain noin 50 miljoonaa euroa pääteiden liikenneturvallisuuden paranta-
miseen. Liikenneturvallisuuden parantaminen on erittäin merkittävää myös katu- ja taa-
jamatieverkolla, jolla ajoneuvo- ja kevyen liikenteen määrä ja siten myös onnettomuus-
riski on suuri. 

Liikennepoliittisten tavoitteiden mukaan liikenneympäristön tulee edistää ja tukea terve-
yttä, eikä kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. LVM:n laa-
timan toimintalinjan mukaan kaikkien liikennemuotojen turvallisuus nostetaan Suomes-
sa Euroopan unionin parhaiden maiden tasolle. Lisäksi tieliikenteen vakavia onnetto-
muuksia vähennetään niin, että liikenteessä kuolleiden määrä vähenee jatkuvasti keski-
määrin 5 % ja lähestyy pitkällä aikavälillä tasoa, joka on enintään 100 kuollutta vuodes-
sa. Myös vakavien onnettomuuksien määrää pyritään vähentämään jatkuvasti. 
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4.2 Radanpidon kannalta kriittiset palvelutasotekijät 

4.2.1 Vilkasliikenteinen rataverkko 

 

Kuvassa 12 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät vilkasliikenteisellä rataverkolla ja 
niihin vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 

 

Rautatien 
käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Rautatien toimin-
nallinen ominaisuus 
/ Peruspalvelutaso

KUNNOSSAPITO-
INVESTOINNIT

- RADAN TARKASTUKSET 
JA HUOLTO, LUMEN 
AURAUS

KORVAUSINVESTOINNIT

- PÄÄLLYS- JA ALUS-
RAKENTEEN UUSIMINEN

LAAJENNUSINVESTOINNIT

- SÄHKÖISTYS

- KULUNVALVONTA

- TASORISTEYKSIEN 
POISTAMINEN

-RATAPIHAJÄRJESTELYT

LIIKENNÖITÄVYYS

- RIITTÄVÄ KANTAVUUS, 
AKSELIPAINOT

-RATAKAPASITEETTI

-TEHOKAS LIIKENNE-
TUOTANTO

RATAVERKON 
VÄLITYSKYKY

- RIITTÄVÄ RATAKAPASI-
TEETTI  JA JUNATARJONTA

-> AIKATAULUJEN PITÄVYYS, 
VERKON YHDISTÄVYYS

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS

JUNA-
MATKUSTAJA

HENKILÖ-
LIIKENNE

METSÄTEOLLI-
SUUDEN 

KULJETUKSET

METALLI-
TEOLLISUUDEN 
KULJETUKSET

KEMIAN 
TEOLLISUUDEN 
KULJETUKSET

TAVARA-
LIIKENNE

SUJUVUUS

UUSINVESTOINNIT

- UUSI RATA,  LISÄRAIDE

 
Kuva 12. Vilkasliikenteisen rataverkon kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikutta-

vat tekijät ja toimenpiteet. 

 

Henkilöliikenne 

 

Vilkasliikenteisen rataverkon kriittiset henkilöliikenteen palvelutasotekijät 

 

Henkilöliikenteessä kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan erottaa liikenteen sujuvuus 
vilkasliikenteisellä rataverkolla junamatkustajan kannalta. 

Samoin kuin linja-autoliikenteessä, sujuvuutta kriittisenä palvelutasotekijänä junamat-
kustajan kannalta voidaan perustella mahdollisuudella tehdä pitkät työmatkat ja työasi-
ointimatkat ilman turhia viivytyksiä. Vilkasliikenteisen rataverkon sujuvuus palvelee 
ensisijaisesti valtakunnallisia työasiointimatkoja ja toissijaisesti maakunnallisia ja seu-
dullisia työasiointi- ja työmatkoja. 
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Henkilöliikenteen vaatima palvelutaso vilkasliikenteisellä rataverkolla 

Tärkein vilkasliikenteisten ratojen henkilöliikenteen sujuvuuteen vaikuttava ominaisuus 
on rataverkon välityskyky. Riittävä ratakapasiteetti takaa junaliikenteen nopeuden sekä 
riittävän tarjonnan, mikä puolestaan varmistaa aikataulujen pitävyyden. Myös joustavat 
liityntäliikenneyhteydet rautatieasemille liittyvät junamatkustajan sujuvuuteen. Voidaan 
arvioida, että vilkasliikenteisen rataverkon tavoitteelliseen palvelutasoon junamatkusta-
jan kannalta kuuluu riittävän nopeat ja nopeustasoonsa nähden turvalliset yhteydet kes-
keisillä rataosilla. 

 

Toimenpiteet riittävän henkilöliikenteen palvelutason saavuttamiseksi vilkasliikenteisel-
lä rataverkolla 

Rataverkon välityskykyyn liittyy olennaisesti ratakapasiteetti, johon vaikuttavat raitei-
den määrä, junaliikenteen ohjausjärjestelmä, junien kohtaamispaikat ja niiden sijainti, 
junien nopeuserot sekä liikenteen rakenne. Riittävä ratakapasiteetti lyhentää matka-
aikoja sekä tehostaa junakaluston käyttöä. Lisäksi junatarjonnan kasvu lisää yhdistävyyt-
tä ja siten liikkumismahdollisuuksia junalla sekä parantaa junaliikenteen kilpailukykyä.  

Rataverkon turvallisuutta ja samalla välityskykyä voidaan lisätä laajennus- ja uusinves-
tointien avulla. Keskeisinä ratakapasiteettiin ja nopeuteen vaikuttavina toimenpiteinä 
ovat sähköistys, kulunvalvonta, tasoristeyksien poistaminen sekä uuden radan tai lisärai-
teen rakentaminen. 

Nopean junaliikenteen nopeustavoitteeksi on asetettu 160-200 km/h. Junien nopeuden 
nostamisen kustannukset keskeisillä rataosilla ovat yhteensä yli 500 miljoonaa euroa, 
josta tasoristeyksien poistamisen osuus on lähes puolet. 

 

Tavaraliikenne 

 

Vilkasliikenteisen rataverkon kriittiset tavaraliikenteen palvelutasotekijät 

Tavaraliikenteessä kriittisenä palvelutasotekijänä vilkasliikenteisellä rataverkolla voi-
daan erottaa kustannustehokkuus metsä- ja metalliteollisuuden sekä kemian teollisuu-
den kuljetusten kannalta. 

Metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden kuljetukset ovat suurelta osin keskittyneet rauta-
teille. Kustannustehokkuutta kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan perustella sillä, että 
em. teollisuuden kuljetuksilta edellytetään kilpailusyistä yhä raskaampia ja suurempia 
yksikkökokoja.  

Tavaraliikenteen vaatima palvelutaso vilkasliikenteisellä rataverkolla 

Tärkein vilkasliikenteisten ratojen tavaraliikenteen kustannustehokkuuteen vaikuttava 
ominaisuus on rataverkon liikennöitävyys. Rataverkon liikennöitävyyttä tavaraliikenteen 
kannalta parantavat eniten akselipainojen korotus ja ratojen sähköistys. Peruspalvelutaso 
ei edellytä akselipainon nostamista nykyisestä 22,5 tonnista 25 tonniin, mutta niiden 
korotus on perusteltavissa peruspalvelutason kannalta muun parantamisen yhteydessä 
tärkeillä kuljetusreiteillä. Myöskään rataverkon sähköistystä ei peruspalvelutaso edelly-
tä.  
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Toimenpiteet riittävän tavaraliikenteen palvelutason saavuttamiseksi vilkasliikenteisellä 
rataverkolla 

Tavarakuljetusten liikennöitävyysvaatimus edellyttää vilkasliikenteisen rataverkon pi-
dolta sitä, että verkon kuormitetuimpien osien kantavuutta lisätään, jotta 25 tonnin akse-
lipainojen käyttö olisi mahdollista. Rataverkon kantavuutta voidaan parantaa korvausin-
vestointien avulla. Korvausinvestoinneilla rataverkon teknistä tasoa parannetaan uusi-
malla radan päällys- ja alusrakennetta, turvalaitteita ja liikennepaikkoja. Kustannuste-
hokkuutta edistetään myös kunnossapitoinvestointien sekä laajennusinvestointien avulla 
sähköistystä laajentamalla. 

 

Vilkasliikenteisen rataverkon peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 7 esitetty kuvaus vilkasliikenteisen rata-
verkon peruspalvelutasosta. 

 

4.2.2 Lähiliikenneradat 

 

Kuvassa 13 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät lähiliikenneradoilla ja niihin vaikutta-
vat tekijät ja toimenpiteet henkilöliikenteen osalta. 

 

Laatikko 7. VILKASLIIKENTEISEN RATAVERKON PERUS-
PALVELUTASON KUVAUS 

 

• rataverkon välityskyky (ratakapasiteetti) tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa 
henkilöjunaliikenteelle sellaisen matkanopeuden, joka varmistaa aikataulujen
pitävyyden (esim. nopean junaliikenteen rataverkko 160-200 km/h, muu 
henkilöliikenneverkko 100-140 km/h) 

• ratakapasiteetin tulisi mahdollistaa riittävä henkilöliikenteen junatarjonta
keskeisillä reiteillä 

• rataverkon kantavuus tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa vähintään nykyis-
ten 22,5 tonnin akselipainojen käytön.  
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Rautatien 
käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Rautatien toimin-
nallinen ominaisuus 
/ Peruspalvelutaso

RATAVERKON 
VÄLITYSKYKY

- RIITTÄVÄ RATAKAPASI-
TEETTI 

-> AIKATAULUJEN PITÄVYYS

JUNA-
MATKUSTAJA

HENKILÖ-
LIIKENNE SUJUVUUS

UUSINVESTOINNIT

- KAUPUNKIRATA,  
LISÄRAIDE

Kuva 13. Lähiliikenneratojen kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikuttavat tekijät 
  ja toimenpiteet. 

 

Lähiliikenneratojen kriittiset henkilöliikenteen palvelutasotekijät 

Lähiliikenneradoilla kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan erottaa liikenteen sujuvuus 
junamatkustajan näkökulmasta. 

Sujuvuutta kriittisenä palvelutasotekijänä junamatkustajan kannalta voidaan perustella 
ensisijassa työmatkaliikenteen sujuvuudella, sillä lähiliikennejuna on hyvin yleinen kul-
kumuoto pääkaupunkiseudulla pitemmillä esikaupunkialueiden ja keskusta-alueen väli-
sillä työmatkoilla. Myös työasiointimatkoilla on merkitystä pääkaupunkiseudun lähi-
junaliikenteessä. 

Henkilöliikenteen vaatima palvelutaso lähiliikenneradoilla 

Oleellinen lähiliikenneratojen henkilöliikenteen sujuvuuteen vaikuttava ominaisuus on 
rataverkon välityskyky eli riittävä ratakapasiteetti. Rautateiden lähiliikenteessä riittävä 
ratakapasiteetti varmistaa junaliikenteen riittävän matkanopeuden ja aikataulujen pitä-
vyyden sekä takaa riittävän junatarjonnan. Myös joustavat liityntäliikenneyhteydet juna-
asemille ovat osa junamatkustajan matkaketjun sujuvuutta pääkaupunkiseudulla. 

 

Toimenpiteet riittävän henkilöliikenteen palvelutason saavuttamiseksi lähiliikennera-
doilla 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen nopeutta ja tarjontaa voidaan lisätä vain uusinvestoin-
tien avulla eli rakentamalla uusia kaupunkiratoja ja lisäraiteita. Näillä hankkeilla pysty-
tään tehostamaan junaliikennettä ja lisäämään junaliikenteen kilpailukykyä. 

 

Lähiliikenneratojen peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 8 esitetty kuvaus lähiliikenneratojen pe-
ruspalvelutasosta. 
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4.2.3 Vähäliikenteinen rataverkko 

Kuvassa 14 on esitetty kriittiset palvelutasotekijät vähäliikenteisellä rataverkolla ja nii-
hin vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet tavaraliikenteen osalta. 
 

Kuva 14. Vähäliikenteisen rataverkon kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin vaikut-
tavat tekijät ja toimenpiteet. 

 
Vähäliikenteisen rataverkon kriittiset tavaraliikenteen palvelutasotekijät 

Tavaraliikenteessä kriittisenä palvelutasotekijänä vähäliikenteisellä rataverkolla voidaan 
erottaa kustannustehokkuus metsäteollisuuden kuljetusten kannalta. 

Vähäliikenteiset radat takaavat osaltaan metsäteollisuuden puuraaka-ainekuljetusten 
toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden, kun on käytettävissä vaihtoehtoisia kulje-
tusmuotoja. 

 

Tavaraliikenteen vaatima palvelutaso vähäliikenteisellä rataverkolla 

Myös vähäliikenteisillä radoilla tärkein tavaraliikenteen kustannustehokkuuteen vaikut-
tava ominaisuus on rataverkon liikennöitävyys. Tällä hetkellä suurin sallittu akselipaino 
vähäliikenteisillä radoilla on yleensä 16 tonnia ja suurin sallittu nopeus 50 km/h. Muu-
tamilla radoilla (esimerkiksi Tornio-Kolari) suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia ja 
suurin sallittu nopeus 90 km/h. Peruskorjattaessa ratoja akselipainon nosto 22,5 tonniin 
kuljetusten kustannustehokkuuden parantamiseksi olisi perusteltua.  

 

 

Laatikko 8. LÄHILIIKENNERATOJEN PERUSPALVELUTASON KUVAUS
 

• rataverkon välityskyky (ratakapasiteetti) tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa riittä-
vän tiheän vuorovälin yhteydestä riippuen. 

Rautatien 
käyttäjä Palvelutasotekijä Tuotteet / Toimenpiteet

Rautatien toimin-
nallinen ominaisuus 
/ Peruspalvelutaso

KUNNOSSAPITO-
INVESTOINNIT

- RADAN TARKASTUKSET 
JA HUOLTO, LUMEN 
AURAUS

KORVAUSINVESTOINNIT

- PÄÄLLYS- JA ALUS-
RAKENTEEN UUSIMINEN

LIIKENNÖITÄVYYS

- RIITTÄVÄ KANTAVUUS, 
AKSELIPAINOT

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS

METSÄTEOLLI-
SUUDEN 

KULJETUKSET

TAVARA-
LIIKENNE
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Toimenpiteet riittävän tavaraliikenteen palvelutason saavuttamiseksi vähäliikenteisellä 
rataverkolla 

Tavarakuljetusten sujuminen vähäliikenteisellä rataverkolla edellyttää riittäviä korvaus- 
ja kunnossapitoinvestointeja. Viime vuosina vähäliikenteisten ratojen kunnossapitoon 
on käytetty noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Vähäliikenteiset radat voidaan kunnossa-
pitotoimin säilyttää vuosiin 2004 – 2008 saakka liikennöitävässä kunnossa, mutta sen 
jälkeen ne on perusparannettava. Liikenneministeriön asettama pienväyläpolitiikkaa tut-
kiva työryhmä esitti  raportissaan (LM:n julkaisuja 12/2000), että osa vähäliikenteisistä 
radoista tulisi perusparantaa ja osa radoista säilyttää kunnossapitotoimin liikennöitäväs-
sä kunnossa toistaiseksi.  

 

Vähäliikenteisen rataverkon peruspalvelutason kuvaus 

Yhteenvetona em. tarkastelusta on laatikossa 9 esitetty kuvaus vähäliikenteisen rataver-
kon peruspalvelutasosta. 

 

4.2.4 Väylän omistajan tarpeet 
 
Väylän omistajan kannalta kriittisenä palvelutasotekijänä voidaan erottaa taloudellinen 
perusradanpito. Tämä koskee sekä valtiota, kuntia että yksityisiä väylän omistajina 
(kuva 15). 
 
Vilkasliikenteisten ratojen osalta niiden kantavuuden parantaminen lisää väylän omista-
jien kustannuksia. Omistajan kannalta taloudellisen perusradanpidon tulee olla vähin-
tään sellainen, ettei ratojen kunto heikkene, vaan väyläpääoma säilyy käyttökelpoisena 
ja mahdollisimman tuottavana. Sama koskee myös lähiliikenneratoja. Väylän omistajan 
kannalta vähäliikenteiset radat tulisi kunnossapidolla ja korvausinvestoinneilla pitää 
sellaisessa kunnossa, että ratojen pääoma säilyisi. Koska vähäliikenteisiin ratoihin on 
viime vuosina käytetty vain kunnossapidon vaatimaa minimirahoitusta, on ratojen kunto 
heikentynyt. Osa radoista vaatiikin pikaista perusparannusta, jotta tavaraliikennettä voi-
daan jatkaa taloudellisesti ja turvallisesti.  

Laatikko 9. VÄHÄLIIKENTEISEN RATAVERKON PERUSPALVELUTASON
KUVAUS 

 

• rataverkon liikennöitävyys varmistetaan toistaiseksi kunnossapitotoimin seuraavilla 
rataosilla: Kemijärvi-Kelloselkä, Kontiomäki-Taivalkoski/Ämmänsaari, Nurmes-
Vuokatti, Savonlinna-Huutokoski ja Äänekoski-Haapajärvi 

• rataverkon liikennöitävyys varmistetaan korvausinvestoinnein seuraavilla rataosilla:
Savonlinna-Parikkala, Lahti-Heinola, Lahti-Loviisa, Tornio-Kolari, Lieksa-Nurmes 
ja Vuokatti/Lahnaslampi-Kontiomäki ja Joensuu-Ilomantsi. Näiden ratojen peruspa-
rannuskustannukset ovat 125 miljoonaa euroa. 
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RADAN LIIKEN-
NÖITÄVYYDEN  

VARMISTAMINEN

Liikenneverkko Palvelutasotekijä PäämääräPalvelutaso / 
kustannustaso

VÄYLÄPÄÄOMAN 
SÄILYTTÄMINEN

TALOUDELLINEN 
PERUSRADAN-

PITO

VÄHÄLIIKENTEI
NEN RATA-

VERKKO

LÄHILIIKENNE-
RADAT

VILKASLIIKEN-
TEINEN RATA-

VERKKO

VILKASLIIKENTEISET 
RADAT

-KANTAVUUDEN PARANTA-
MINEN LISÄÄ KUSTANNUKSIA

- KUSTANNUSTEN PIENENTÄ-
MINEN, PAREMPI TUOTTA-
VUUS

-LÄHILIIKENNERADAT

- KUSTANNUSTEN PIENENTÄ-
MINEN, PAREMPI TUOTTA-
VUUS

VÄHÄLIIKENTEISET RADAT

- OSALLA RADOISTA 
PERUSPARANNUS TAKAA 
LIIKENNÖITÄVYYDEN

- OSALLA RADOISTA 
KUNNOSSAPITOA JATKETAAN 
TOISTAISEKSI

Väylän omistaja

VALTIO

YKSITYI-
SET

KUNNAT

 
Kuva 15. Väylän omistajan kannalta kriittiset palvelutasotekijät sekä niihin liittyvät 

palvelutasot ja päämäärät. 
 

4.2.5 Yhteiskunnalliset tavoitteet 
 
Yhteiskunnallisesti ”kriittisenä” tavoitteena on turvata elinkeinotoiminnan toiminta-
mahdollisuudet vilkasliikenteisellä rataverkolla. Lisäksi tavoitteena on mahdollisim-
man hyvä turvallisuustaso erityisesti vilkasliikenteisellä rataverkolla sekä lähiliikenne-
radoilla. Yhteiskunnan kannalta kriittiset palvelutasotekijät sekä niiden kytkentä liiken-
nepoliittisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on esitetty kuvassa 16. 

 
 

TURVALLISUUS JA TERVEYS
-TURVALLISUUDEN  NOSTAMI-
NEN  HYVÄLLE  KANSAIN-
VÄLISELLE  TASOLLE

Liikenneverkko Palvelutasotekijä
Liikennepolitiikan 
tavoitealue / tavoite

Yhteiskunnalliset 
toimenpiteet

SOSIAALINEN KESTÄVYYS 
SEKÄ ALUEIDEN JA YHDYS-
KUNTIEN KEHITTÄMINEN
-RATAVERKKO MAHDOLLISTAA 
SUJUVAT KULJETUS- JA 
MATKAKETJUT

- RATAVERKKO TUKEE 
TASAPAINOISEN ALUE- JA 
YHDYSKUNTARAKENTEEN 
KEHITTÄMISTÄ

SOSIAALINEN OIKEUDEN-
MUKAISUUS JA ALUEIDEN 
KEHITYS
- ASEMAJÄRJESTELYT JA 
MATKAKESKUKSET

-RATOJEN JA RATAPIHOJEN 
KUNNOSSAPITO JA UUSIMINEN

-HENKILÖLIIKENTEEN MATKA-
AIKOJEN LYHENTÄMINEN

-KAUPUNKIRADAT

TURVALLISUUS

VÄHÄLII-
KENTEINEN 

RATAVERKKO

RADAN-
PITO

LÄHILIIKENNE-
RADAT

VILKASLII-

KENTEINEN

RATAVERKKO

ELINKEINO-
ELÄMÄN 

TOIMINTAMAH
DOLLISUUDET

LIIKENNETURVALLISUUS
- TURVALLISUUSINVESTOINNIT 
(KULUNVALVONTA JA TURVA-
LAITTEET, TASORISTEYKSIEN 
POISTO)

- TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMINEN (LIIKENTEEN-
OHJAUKSEN RADIOJÄRJESTELMÄ)

 
Kuva 16. Yhteiskunnan kannalta kriittiset radanpidon palvelutasotekijät sekä niihin 

liittyvät liikennepoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. 
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Yhteiskunnalliset muutossuunnat ja liikennepoliittiset tavoitteet edellyttävät rataverkon 
kehittämistä. Rautatie on usein välttämätön liikenneyhteys elinkeinoelämän kuljetusten 
kannalta ja vaikuttaa siten yritystoiminnan edellytyksiin samalla kun se tukee maan eri 
osien kehittämistä.  

Ratahallintokeskus on Rataverkko 2020 -suunnitelmassa asettanut rataverkon ylläpidol-
le ja kehittämiselle tavoitteet ja määrittänyt toimintalinjat, joilla tavoitteet saavutetaan. 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää radanpitäjän, liikennöitsijöiden ja muiden yhteis-
työtahojen toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat kokonaisuus, joka sisältää jatkuvan kunnos-
sapidon, riittävän määrän korvausinvestointeja sekä uusia kehittämishankkeita.  

 

Elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet ja toi-
menpiteet 

Elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien edistämisen yhteiskunnalliset tavoitteet ra-
danpidossa liittyvät alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen ja sosiaalisen kestävyyden 
liikennepoliittisiin tavoitealueisiin. Näihin liittyvien tavoitteiden mukaan rautatieliiken-
ne tukee tasapainoisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä sekä mahdollistaa 
omalta osaltaan sujuvat kuljetus- ja matkaketjut. 

Alueiden ja yhdyskuntien myönteistä kehittämistä tukevat ne radanpidon toimenpiteet, 
joilla nostetaan junien nopeutta, vaikutetaan maankäytön tehostumiseen asemapaikka-
kunnilla, kehitetään kuljetus- ja matkaketjujen tehokkuutta sekä parannetaan asemien ja 
ratapihojen sekä liityntäliikenteen toimivuutta. 

Liikenneturvallisuuteen liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 

Rautatieliikenteen turvallisuuden lisääminen on erittäin tärkeällä sijalla radanpidon ke-
hittämistoimenpiteiden kokonaisuudessa. Radanpidon tavoitteena on nostaa rautatielii-
kenteen turvallisuus hyvälle kansainväliselle tasolle erilaisten turvallisuusinvestointien 
ja turvallisuusjärjestelmän kehittämisen avulla. Tähän liittyvinä keskeisinä toimenpitei-
nä ovat kulunvalvonnan ja turvalaitteiden rakentaminen sekä liikenteenohjauksen radio-
järjestelmän uusiminen.  

Aikaisemmin suunniteltujen turvallisuutta parantavien toimien lisäksi tasoristeysonnet-
tomuuksien torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota poistamalla tasoristeyksiä, varus-
tamalla niitä turvalaitteilla ja parantamalla muutenkin tasoristeysolosuhteita aikaisem-
min suunniteltua nopeammassa aikataulussa. 
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5. ALUEELLISEN KEHITYKSEN VAIKUTUS PERUSPAL-
VELUTASOON ERI LIIKENNEVERKOILLA 

Alueellisella kehityksellä ei tarkoiteta pelkästään väestönkehitystä, vaan siihen kuuluu 
myös taloudellinen kehitys, jota voidaan mitata esim. alueellisella bruttokansantuotteel-
la, työpaikkamäärällä ja tulotasolla. Näiden kasvun osatekijöiden vaikutus liikenteeseen 
on erilainen: väestönkasvu vaikuttaa lähinnä henkilöliikenteeseen, talouskasvu vaikuttaa 
ensisijaisesti tavaraliikenteeseen. Lisäksi alueellisella kehityksellä on erilaisia vaikutuk-
sia liikenteen kysyntään ja liikenneinvestointien tarpeeseen sekä kasvavilla että vähem-
män kehittyvillä alueilla.  

Liikenneinvestointitarvetta ei voida selkeästi jaotella väestönkasvusta ja muista syistä 
johtuvaksi. On arvioitu, että väestönkasvun osuus tieliikenteen kasvusta on kaupunki-
seututasolla tavallisesti alle 30 % ja väestönkasvusta johtuva liikenteen rahoitustarve on 
noin 1 700 €/lisäasukas. 

Vähemmän kehittyville alueille on ominaista väestön ikääntyminen, elinkeinorakenteen 
muutokset, maatalouden erikoistuminen ja palvelujen keskittyminen, jotka yhdessä aset-
tavat uusia haasteita liikenneväylien pidolle. Väestön väheneminen vähentää liikenteen 
kysyntää näillä liikenneverkoilla, mutta perusteollisuuden ja paikallisten elinkeinojen 
kuljetukset säilyvät näillä alueilla vähenevästä kehityksestä huolimatta. Siten toimivat 
liikenneyhteydet ovat myös vähemmän kehittyvien alueiden ja siellä toimivien yritysten 
perusedellytyksiä.  

5.1 Peruspalvelutaso kasvavilla alueilla 

Alueellisella väestönkasvulla ja taloudellisella kehityksellä on erilaisia vaikutuksia kas-
vavien alueiden peruspalvelutasoon riippuen tarkasteltavasta palvelutasotekijästä ja lii-
kenneverkosta. 

5.1.1 Tienpito 

Väestön- ja elinkeinoelämän kasvun arvioidaan tulevaisuudessa keskittyvän voimak-
kaasti muutamaan kasvukeskukseen, jolloin näiden keskuksien välisten liikenneyhteyk-
sien merkitys tulee korostumaan. Samalla korostuvat myös väylän käyttäjien tarpeet 
näiden väylien palvelutasotekijöitä kohtaan. 

Alueellisen kasvun ja tuotantorakenteen erikoistumisen seurauksena työ- sekä työasioin-
timatkojen osuus kasvaa, mikä lisää tarvetta nopeaan ja täsmälliseen liikennöintiin sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä. Näin ollen sujuvuus palvelutasotekijänä tulee korostu-
maan erityisesti kasvukeskuksia yhdistävällä päätieverkolla, mikä edellyttää liikenteelli-
sen välityskyvyn parantamista laajennus- ja uusinvestointien avulla keskeisillä päätieyh-
teyksillä. Henkilöautoliikenteen lisäksi myös linja-autoliikenteen kanssa kilpailevien 
nopeiden juna- ja lentoliikenneyhteyksien kysyntä tulee korostumaan kasvukeskuksien 
välillä. Tämä voi merkitä sitä, että sujuvuusvaatimus ei välttämättä tule korostumaan 
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pitkämatkaisessa linja-autoliikenteessä, vaikka linja-autoliikenteen sujuvuus paraneekin 
päätieverkon kehittämisen myötä. 

Pitkämatkaisen tavaraliikenteen vaatimukset täsmällisistä ja kustannustehokkaista kulje-
tuksista päätieverkolla tulevat säilymään muuttumattomina kasvavilla alueilla. Täsmäl-
listen kuljetusten osuus tulee todennäköisesti kasvamaan erityisesti kasvukeskuksien 
välisillä yhteyksillä. Kuitenkin henkilöliikenteen samanaikainen lisääntyminen samoilla 
yhteyksillä voi aiheuttaa kapasiteettirajoituksia tavaraliikenteelle ja siten vaikuttaa kul-
jetusaikataulujen pitävyyteen.  

Kaupunkialueilla joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ei välttämättä nouse alueellisesta 
kasvusta huolimatta, koska kasvu lisää yleensä henkilöautoliikennettä myös kaupungeis-
sa. Silti joukkoliikenteen sujuvuusvaatimus voi kasvaa kaupungeissa, sillä erityisesti 
kasvukeskuksissa liikenne ruuhkautuu yhä enemmän henkilöautoliikenteen kasvun myö-
tä, mikä vaikuttaa kielteisesti myös joukkoliikenteen sujuvuuteen.  

Liikenteen kasvu kaupunkialueilla tulee korostamaan myös kevyen liikenteen turvalli-
suusvaatimusta onnettomuusriskin lisääntyessä. Turvallisten liikkumisolosuhteiden säi-
lyttäminen vaatii liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä ja liikennemuotojen erottelutoi-
menpiteitä erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Sen sijaan kevyen liikenteen saa-
vutettavuusvaatimus eli kulkukelpoisten liikkumisyhteyksien merkitys tulee säilymään 
ennallaan myös kasvavilla alueilla. 

Kaupunkialueilla tavaraliikenteen kuljetukset (lähinnä kaupan jakelukuljetukset) tulevat 
siirtymään keskusta-alueilta kaupunkien reuna-alueille ja samalla näiden kuljetusten 
saavutettavuusvaatimukset siirtyvät alueellisesti kaupunkien sisällä. Sen sijaan kaupan 
jakelukuljetusten täsmällisyysvaatimus voi korostua erityisesti suurimpien kaupunkien 
keskusta-alueilla henkilöautoliikenteen kasvaessa ja liikenteen ruuhkautuessa, vaikkakin 
keskusta-alueiden jakelukuljetusten arvioidaankin vähenevän tulevaisuudessa. 

5.1.2 Radanpito 

Alueellinen kasvu lisää erityisesti kasvukeskuksien välisiä työ- ja työasiointimatkoja 
sekä luo edellytyksiä nopealle junaliikenteelle näiden keskuksien välillä. Näin ollen 
henkilöjunaliikenteen sujuvuusvaatimus korostuu keskeisillä kaukoliikenteen yhteyksil-
lä, mikä edellyttää riittävää välityskykyä vilkasliikenteiseltä rataverkolta. Toisaalta no-
pea henkilöjunaliikenne joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan lentoliikenteen kanssa eri-
tyisesti keskipitkillä yhteyksillä, mikä edelleen lisää henkilöjunaliikenteen sujuvuuden 
merkitystä.  

Rataverkon liikennöitävyys on jatkossakin keskeinen palvelutasotekijä perusteollisuu-
den kuljetuksille, mutta nopean henkilöjunaliikenteen kehittäminen voi aiheuttaa kapasi-
teettirajoituksia tavarajunaliikenteelle ja siten heikentää liikennöitävyyttä. Toisaalta kas-
vun alueellinen keskittyminen parantaa rautatiekuljetusten kilpailuedellytyksiä, sillä se 
mahdollistaa kuljetuskapasiteetin suuremman käyttöasteen.  

Alueellinen kasvu ja sen voimakas keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja erityisesti esi-
kaupunkialueille tulee korostamaan sujuvia yhteyksiä myös lähiliikenneratojen palvelu-
tasotekijänä. Pääkaupunkiseudun voimakkaan väestönkasvun aiheuttamaan liikenteen 
kysynnän kasvuun tulisi vastata turvaamalla lähiliikenneratojen riittävä kapasiteetti uu-
sien kaupunkiratojen ja lisäraiteiden avulla. 
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5.1.3 Väylän omistajan ja yhteiskunnan näkökulma 

Väylän omistajien kannalta alueellisen kasvun aikaansaama liikenneväylien parantamis-
tarve lisää paineita kustannustason kasvulle sekä taloudellisen hoidon ja ylläpidon että 
osittain myös taloudellisen rakentamisen suhteen, jotta väylien liikennekelpoisuus voi-
daan varmistaa. 

Yhteiskunnan kannalta tavoitteena on edelleen turvata väestön liikkumismahdollisuudet 
ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet myös kasvavilla alueilla. Toisaalta on otet-
tava huomioon, että investointien keskittyminen pelkästään kasvukeskuksien välisten 
liikenneyhteyksien parantamiseen voi lisätä alueellisia kehityseroja. Lisäksi tieverkon 
ruuhkautuminen voi johtaa siihen, että investoinneissa panostetaan liikenteellisen väli-
tyskyvyn parantamiseen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantamisen sijasta. 

5.2 Peruspalvelutaso vähemmän kehittyvillä alueilla 

Alueellisella kehityksellä on erilaisia vaikutuksia myös vähemmän kehittyvien alueiden 
liikenneväylien peruspalvelutasoon riippuen tarkasteltavasta palvelutasotekijästä ja lii-
kenneverkosta. 

5.2.1 Tienpito 

Väestöltään vähenevien alueiden elinvoimaisuuden säilymisen ja kehittymisen kannalta 
on tärkeää, että päätieyhteydet omaan maakuntakeskukseen ja lähimpään aluekeskuk-
seen ovat sellaisessa kunnossa, että tavaraliikenne ja henkilöliikenne voidaan niillä hoi-
taa riittävän sujuvasti ja kilpailukykyisesti.  

Alempiasteisella tieverkolla (alempiasteiset yleiset tiet ja yksityiset tiet) on tienpidon 
toimenpitein jatkossakin turvattava sellainen saavutettavuus, että säännöllisten henkilö- 
ja tavarakuljetusten toiminta voidaan turvata ympäri vuoden. Näin ollen saavutettavuus-
vaatimuksesta ei voida tinkiä vähemmän kehittyvillä alueilla. 

Maaseutualueilla palvelut tulevat edelleen vähenemään ja keskittymään keskustaaja-
miin. Tämä synnyttää uutta liikkumistarvetta maaseudun vähenevälle väestölle. Maa-
seudun elinkeinoelämän kuljetustarve ja säännöllisyys myös lisääntyvät. Kehitys maa-
seutualueilla kulkee siihen suuntaan, että saavutettavuuden merkitys tulee kasvamaan 
alempiasteisella tieverkolla sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. 

5.2.2 Radanpito 

Vähemmän kehittyvien alueiden perusteollisuuden kannalta on tulevaisuudessakin tär-
keätä, että vilkasliikenteisen rataverkon kunto ja kantavuus mahdollistavat kustannuste-
hokkaat kuljetukset, sekä osaltaan perusteollisuuden olemassaolon Suomen eri osissa. 

Metsäteollisuuden puuraaka-ainehuollolle on lisäksi tärkeää, että vähäliikenteiset radat 
pidetään liikennöitävässä kunnossa tiekuljetuksille vaihtoehtoisena kuljetusmuotona.  

5.2.3 Väylän omistajan ja yhteiskunnan näkökulma 

Vähemmän kehittyvillä alueilla teiden taloudellisen hoidon ja ylläpidon merkitys tulee 
kasvamaan. Taloudellisella tienpidolla on nykyistä paremmin mahdollista pitää myös 
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laaja alempiasteinen tieverkko maaseudun vähenevää väestöä palvelevassa kunnossa. 
Mikäli näin ei tehdä, maaseutualueiden perushuolto ja kuljetukset vaikeutuvat, minkä 
myötä maaseutualueiden kehitysedellytykset huononevat. Myös ratojen osalta taloudelli-
sen perusradanpidon merkitys tulee entistä tärkeämmäksi. Nykyistä taloudellisempi ra-
danpito antaisi myös nykyistä paremmat mahdollisuudet vähäliikenteisten ratojen paran-
tamiseen niin, että näiden ratojen liikennöinti voidaan turvata. 

Yhteiskunnan tavoitteena on jatkossakin myös vähemmän kehittyvillä alueilla turvata 
väylänpidon toimin edellytykset alueiden kehittymiselle. Mikäli näin ei tehdä tai väy-
länpitovastuuta pyritään siirtämään elinkeinoelämälle, yritykset muuttavat alueilta pois 
tai muuttavat tuotantoaan paikallisista liikenneyhteyksistä vähemmän riippuvaisiksi. 
Mikäli esimerkiksi metsäteollisuuden raakapuun kuljetuskustannukset huonojen tieolo-
jen vuoksi nousevat kohtuuttoman paljon, vaarana on, että metsäteollisuus turvautuu 
kasvavassa määrin raakapuun tuontiin ulkomailta tai siirtää enenevässä määrin tuotanto-
aan ulkomaille.  

Lisäksi uhkana on, että alueellisen kasvun seurauksena väylänpidon rahoituksen paino-
pistettä siirretään kasvaville kaupunkiseuduille ja taajamiin, jolloin vähemmän kehitty-
vien alueiden väylänpidon mahdollisuudet heikkenevät. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Väylätoiminnan erilaiset palvelutasot  

Tien- ja kadunpidossa sekä radanpidossa voidaan määritellä erilaisia palvelutasoja: mi-
nimipalvelutaso, peruspalvelutaso, optimipalvelutaso ja maksimipalvelutaso. Taulukos-
sa 1 on yhteenvedonomaisesti esitetty teiden ja katujen pidon sekä radanpidon palvelu-
tasot. 

 
Taulukko 1. Tien- ja radanpidon palvelutasojen kuvaus. 

 Teiden ja katujen pito Radanpito 

Minimipalvelutaso Palo- ja pelastustoimen tarpei-
siin riittävä taso 

Nopeustasosta voidaan tinkiä, 
mutta painorajoituksilta välty-
tään. Ratojen huono taso ei vaa-
ranna liikenteen turvallisuutta. 

Peruspalvelutaso Väylän taso turvaa elinkei-
noelämän ja asukkaiden päi-
vittäiset, säännölliset perus-
liikkumis- ja peruskuljetustar-
peet, tukee alueiden elinvoi-
maisuuden säilymistä sekä 
Suomen kansainvälistä kilpai-
lukykyä. 

Väylän taso turvaa elinkeinoelä-
män päivittäiset peruskuljetustar-
peet, tukee alueiden elinvoimai-
suuden säilymistä sekä Suomen 
kansainvälistä kilpailukykyä. 

Optimipalvelutaso Edellistä parempi, yhteiskun-
tataloudellisesti optimaalinen 
palvelutaso, jolloin väylän 
käyttäjien ja pitäjien kustan-
nusten summa on mahdolli-
simman pieni 

Edellistä parempi, yhteiskuntata-
loudellisesti optimaalinen palve-
lutaso, jolloin väylän käyttäjien ja 
pitäjien kustannusten summa on 
mahdollisimman pieni 

Priimapalvelutaso Esim. aluekehityksellä perus-
teltavissa oleva, yhteiskuntata-
loudellista optimia parempi 
palvelutaso. Mahdollistaa 
useimmissa tapauksissa yritys-
taloudellisesti edullisimpien 
kuljetusratkaisujen käytön. 

Esim. aluekehityksellä perustel-
tavissa oleva, yhteiskuntatalou-
dellista optimia parempi palvelu-
taso. Mahdollistaa useimmissa 
tapauksissa yritystaloudellisesti  
edullisimpien kuljetusratkaisujen 
käytön. 
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Peruspalvelutaso eri aluetasoilla 
 

Peruspalvelutaso vallitsee, kun liikenneverkko tai liikenneverkon pito eivät ole esteenä 
tärkeimpien perustoimintojen suorittamiselle. Taulukossa 2 on kuvattu, miten peruspal-
velutasoa voidaan kriittisten toimintojen avulla luonnehtia eri aluetasoilla. 

 
Taulukko 2. Tien- ja radanpidon peruspalvelutaso eri aluetasoilla. 

 Teiden ja katujen pito Radanpito 

Paikallistaso Luotettava pääsy töihin ja 
kouluun turvataan. Samoin 
turvataan elinkeinoelämän 
säännölliset, ympärivuotiset 
kuljetukset. Talvihoidon taso 
ja kelirikon laajuus ovat tär-
keitä kriteereitä. 

 

Seudullinen taso Luotettava työssäkäynti- ja 
asiointimahdollisuus sekä 
elinkeinoelämän kuljetusten 
sujuvuus ovat tärkeitä. Kri-
teereinä ovat mm. kuntakes-
kusten välisten yhteyksien 
toimintavarmuus ja laatutaso.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne 
tarjoaa henkilöautoliikenteelle kil-
pailukykyisen vaihtoehdon työ-
matkaliikenteessä.  

Maakunnallinen 
taso 

Tieliikenneolot eivät ole es-
teenä yritysten sijoittumiselle 
maakuntaan sekä niiden toi-
mintaedellytyksille (mm. 
tieyhteydet pääkaupunkiseu-
dulle ja muihin maakunta-
keskuksiin) 

Maakuntakeskuksista on tieliiken-
teen kanssa kilpailukykyinen hen-
kilöliikenteen junayhteys pääkau-
punkiseudulle, kun kannattavan 
rautatieliikenteen edellytykset ovat 
olemassa. 

Valtakunnallinen 
taso ja kansainvä-
linen taso 

Tieverkon tason tulee tukea 
ulkomaankaupan kuljetusket-
juja. 

Rataverkon tason tulee tukea ul-
komaankaupan kuljetusketjuja. 
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6.2 Peruspalvelutasoon liittyvät toiminnot ja niiden toteutuminen eri 
liikenneverkoilla 

Väestön ja elinkeinoelämän säännöllisen, päivittäisen liikennöinnin turvaamiseksi tulisi 
tien- ja radanpidon toimin turvata peruspalvelutasoon liittyvät toiminnot eri liikennever-
koilla.  

Päätieverkolla liikenteellisen välityskyvyn tulee mahdollistaa autoliikenteelle kohtuulli-
nen ajonopeus sekä joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle sellainen matkanopeus, joka 
varmistaa aikataulujen pitävyyden. Esimerkkeinä valtakunnallisesti ongelmallisista tie-
osista (pullonkauloista), joilla liikenteellinen välityskyky ylittyy ja siten peruspalveluta-
so jää usein toteutumatta, ovat esimerkiksi valtatie 1 välillä Muurla-Lohjanharju, valta-
tie 4 välillä Lahti-Heinola sekä valtatie 6 välillä Lappeenranta-Imatra. Pääteiden runko-
verkon pullonkaulakohtien parantamisen kustannusten on arvioitu olevan 350-500 mil-
joonaa euroa. 

Katu- ja taajamatieverkolla tulee turvata kevyen liikenteen liikkumisolosuhteet yleisten 
turvallisuustavoitteiden mukaisesti sekä mahdollistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja 
jakeluliikenteelle esteetön pääsy kuljetuskohteeseen. Katuverkon ongelmallisimmat 
kohteet, joissa peruspalvelutaso ei toteudu kaikissa olosuhteissa ovat pääkaupunkiseu-
dun ja muiden kasvukeskusten muutamat sisääntulo- ja kehätiet sekä eräät terminaaliyh-
teydet.  

Alempiasteisella tieverkolla tulee varmistaa säännölliset, päivittäiset henkilö-, tavara- ja 
huoltokuljetukset aikataulun mukaan ympäri vuoden vaikeissakin sääolosuhteissa yksi-
tyiset tiet mukaan lukien. Peruspalvelutaso ei toteudu niillä huonokuntoisilla tai huonos-
ti hoidetuilla alempiasteisilla teillä, joilla tien liikennöitävyys estää säännöllisen, päivit-
täisen henkilö- ja tavaraliikenteen. Niiden tiekohtien pituus, joilla runkokelirikkoa on 
viime vuosina esiintynyt, on noin 3 000 km. Näistä noin 1 700 km voidaan arvioida ole-
van sellaisia tiekohtia, joilla on säännöllistä henkilö- tai tavaraliikennettä. Näiden keli-
rikkokohtien parantamiskustannukset ovat noin 70 – 80 miljoonaa euroa. 

Vilkasliikenteisen rataverkon välityskyvyn tulee mahdollistaa henkilöjunaliikenteelle 
sellainen matkanopeus, joka varmistaa aikataulujen pitävyyden ja riittävän junatarjon-
nan keskeisillä reiteillä. Lisäksi rataverkolla tulee olla sellainen kantavuus, joka mahdol-
listaa teollisuuden raskaat kuljetukset. Ratakapasiteetin puute vaikeuttaa liikennöintiä 
tällä hetkellä mm. Lappeenranta-Imatra ja Tampere-Jyväskylä rataosilla sekä erityisesti 
Helsingin ja Riihimäen välillä, jossa valtaosa henkilöliikenteestä ja merkittävä osa tava-
raliikenteestä kulkee. 

Lähiliikenneradoilla välityskyvyn tulee mahdollistaa riittävän tiheä vuoroväli yhteydestä 
riippuen. Lähiliikenneratojen välityskyky voi alentua pääkaupunkiseudun kasvaessa ja 
kaupunkiratojen tarve voi lisääntyä.  

Vähäliikenteisellä rataverkolla tiettyjen rataosien liikennöitävyys tulee varmistaa kor-
vausinvestoinnein LVM:n asettaman pienväyläpolitiikkaa käsittelevän työryhmän esi-
tyksen mukaisesti. Tällaisia rataosia ovat Savonlinna-Parikkala, Lahti-Heinola, Lahti-
Loviisa, Tornio-Kolari, Lieksa-Nurmes ja Vuokatti/Lahnaslampi-Kontiomäki ja Joen-
suu-Ilomantsi ja niiden perusparannuskustannukset on arvioitu olevan 125 miljoonaa 
euroa. 
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